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RESUMO 

O desenvolvimento das relações bilaterais entre o Brasil e o Uruguai apresenta-se 
como importante vetor para o incremento regional, uma vez que os vários resultados 
das cooperações ''transbordam'' para setores econômicos, políticos, energéticos etc. 
A aproximação entre os vizinhos, no setor energético tem servido como ferramenta 
de fortalecimento estratégico-regional. Neste sentido, o presente artigo analisa os 
desdobramentos bilaterais ocorridos entre Brasil-Uruguai, por meio de pesquisa 
bibliográfica, com ênfase no setor energético, durante o período dos governos de 
Dilma Rousseff e de José Mujica, em que se concretizou alguns programas e 
projetos no âmbito regional. 
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ABSTRACT 

The development of bilateral relations between Brazil and Uruguay presents itself as 
an important vector for regional growth, since the various results of cooperation '' 
overflow '' for economic, political, energy sectors, among others. The rapprochement 
between neighbors in the energy sector has served as a strategic-regional 
strengthening tool. In this sense, this article analyzes the bilateral developments that 
occurred between Brazil-Uruguay, through bibliographic research, with an emphasis 
on the energy sector, during the periods of the governments of Dilma Rousseff and 
José Mujica, in which some programs and projects at the regional level took place. 

Keywords: Bilateral relationship, Brazil, Uruguay, Energy sector. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

                                                             
1Bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Potiguar (UnP) e Mestranda em Ciência 
Política e Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Natal/RN - Brasil. E-
mail: jaiaraaraujos@gmail.com 
2Graduado em Relações Internacionais pela Universidade Potiguar (UnP) e Mestrando em Direito das 
Relações Internacionais pela Universidad de la Empresa. Rio Grande do Sul/RS - Brasil. E-mail: 
lucas.mondin@hotmail.com 
33Mestre em Relações Internacionais (Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. Natal/RN - Brasil.  
E-mail: daniloreisri@gmail.com. 
 
 

mailto:daniloreisri@gmail.com


24 
 

Revista de Análise Internacional, Curitiba, Vol.5, n.2, jul./dez. 2020, pp.23-51. ISSN: 2594-3839 

 

O setor energético constitui-se como um processo essencial para o 

desenvolvimento dos países, seja pela importância estratégica na economia e na 

sociedade por meio da garantia da produção de bens e serviços, seja pela garantia 

de melhoria do bem-estar da população (CASTROS; ROSETAL, 2016). O consumo 

de energia está diretamente conectado com o crescimento econômico, dado que o 

desenvolvimento das bases industriais e de infraestruturas, são contributos para 

capacitação de geração de serviços públicos ou privados (MME, 1999). 

 Logo, a integração energética, bem como a relação bilateral, apresenta-se 

como importantes vetores para o desenvolvimento socioeconômico dos países 

envolvidos, uma vez que os resultados das cooperações transbordam para outros 

setores. Na América do Sul, esse movimento, inicia-se durante o período 

desenvolvimentista, em meados do século XX (CERVO, 2014). A integração sempre 

fora uma bandeira da diplomacia latino-americana, todavia, sem chance de adquirir 

viabilidade, enquanto obstáculos que se antepunham não fossem identificados e 

erradicados (CERVO, 2014). Com isso, a pesquisa apresentará como os 

movimentos de cooperação no setor energético conduzidos pelos governo de Dilma 

Rousseff e de José Mujica, fortaleceu os países, de modo que nesse período se 

concretizou diversos de programas e projetos no âmbito regional, englobando vários 

setores produtivos, a saber integração energética, ciência e defesa, foram os mais 

relevantes (BISETTO, 2018).   

A partir disso, a aproximação da relação bilateral entre Brasil e Uruguai tem 

contribuído para o desenvolvimento dos dois países em diversos âmbitos e servido 

como ferramenta de fortalecimento em fóruns multilaterais. Embora os projetos de 

energia ocupem uma posição de prioridade, no que diz respeito aos órgãos 

financiadores, essas relações muitas vezes esbarram em problemas de 

investimentos em infraestrutura, problemas institucionais e outras questões que 

desestimulam o investimento externo (BRASIL, 2018a).  

A relação bilateral entre o Brasil e o Uruguai é anterior à década de 1990, 

será, a partir deste período que as relações direcionadas ao setor energético 

ocorrerão de maneira mais aprofundada e contínua (SALIM; XAVIER, 2016). O auge 

da cooperação acontece durante a ascensão dos partidos de esquerda no poder dos 

respectivos países. Os partidos de esquerda na América Latina caracterizam-se por 

uma vivência simultânea de processos sociais e políticos, resistência aos regimes 
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militares, consolidação dos vínculos entre os partidos de esquerda com a sociedade 

e a ampliação de suas bases eleitorais (TANSCHEIT, 2017). 

Esses atributos associados à “esquerda” foram notados no decorrer dos dois 

mandatos de Luiz Inácio Lula Silva (2003-2011) e ainda no primeiro mandato de 

Dilma Rousseff (2011-2014), em alinhamento com Tabaré Vásquez (2005-2010) e 

José Mujica (2010-2015), presidentes do Uruguai. Esses líderes políticos faziam 

parte, respectivamente, do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Frente Ampla (FA) 

(TANSCHEIT, 2017). A concretização de projetos, como a construção da linha de 

transmissão entre San Carlos (Uruguai) e Candiota (Brasil) facilitou a delimitação da 

pesquisa dos governos supracitados, uma vez que se permitiu maior pragmatismo 

nas relações conjuntas. 

Alguns dos processos que facilitam o relacionamento bilateral é a existência 

de laços-históricos convergentes entre as nações, dado que a cooperação 

ultrapassa as barreiras fronteiriças e os ganhos econômicos, sendo justamente o 

que acontece na relação Brasil-Uruguai (BRASIL, 2018a). Esse estreitamento 

bilateral tem incentivado os países vizinhos a se utilizarem da integração regional 

para se desenvolverem, por meio de projetos em infraestrutura, por exemplo. Por 

esta razão, faz-se necessário compreender que integração regional e relação 

bilateral são conceitos diferentes, embora possam se complementar (BRASIL, 

2018a). 

Mesmo que se consiga perceber um aprofundamento das relações bilaterais 

durante os governos de Dilma Rousseff e de José Mujica, em virtude dos 

empreendimentos e fundos inaugurados para concretização dos projetos nos 

respectivos governos, é necessário mencionar as atuações dos governos anteriores, 

de Luiz Inácio Lula da Silva e de Tabaré Vásquez, uma vez que, apesar das 

particularidades de cada governo, houve, em certa medida, uma continuidade da 

política externa dos países, que possibilitaram dar os primeiros passos para que 

governos subsequentes efetivassem vários projetos conjuntamente. (CORNETET, 

2014). Assim, alguns setores tiveram maior atenção, como é o caso do setor 

eletroenergético (RODRIGUES, 2012). Energia é, portanto, fundamental para todas 

as nações e questão sine qua non nas relações internacionais, tornando-se uma das 

áreas mais prósperas na relação bilateral Brasil-Uruguai.  

Ante o exposto, o artigo é elaborado mediante a abordagem qualitativa, com 

base nas análises de livros, periódicos, revistas, artigos e sites direcionados ao 
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estudo das Relações Internacionais, assim como na análise de documentos oficiais 

disponibilizados em sites dos governos brasileiro e uruguaio. O objetivo geral do 

artigo consiste em analisar o desenvolvimento das relações bilaterais entre os 

países supracitados com ênfase na cooperação energética. Dessa forma, observou-

se o processo de aproximação entre os dois países no setor energético durante os 

mandatos de Dilma Rousseff (2011-2016) e de José Mujica (2010-2015). 

Desse modo, o artigo se divide em três seções: na primeira parte, apresentar-

se-á uma breve contextualização histórica da relação bilateral brasileira e uruguaia, 

bem como a distinção entre integração regional e relação bilateral; o tópico seguinte, 

explorará a questão da energia no âmbito regional; e, por fim, a última seção tratará 

das iniciativas responsáveis por fortalecer as relações bilaterais durante os governos 

de Dilma Rousseff e José Mujica, assim como o crescente desenvolvimento no setor 

eletroenergético (BRASIL, 2018a). 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA RELAÇÃO BILATERAL BRASIL-

URUGUAI 

 

Desde a formação das primeiras civilizações, a integração foi possibilitada por 

meio de tratados, relações bilaterais e pela comercialização (FERNANDES, 2012). 

Dessa forma, o processo de integração transformou-se em um forte instrumento 

para o desenvolvimento das nações, portanto, o relacionamento entre os países 

consiste em receber ganhos, que vão além das dimensões econômicas e 

financeiras, uma vez que esse processo transborda para outros setores gerando 

benefícios mútuos e em diferentes esferas (FERNANDES, 2012). 

No âmbito regional, o Uruguai é um dos países mais relevantes para o Brasil 

na América do Sul (BRASIL, 2018a). O relacionamento entre ambos é facilitado 

devido aos laços históricos, políticos, socioculturais e humanos. Embora, tenham 

sido colonizados por países de culturas diferentes, a proximidade fronteiriça permitiu 

uma conexão harmoniosa entre os Estados. Assim, a cooperação entre eles 

ultrapassa as barreiras do campo político, econômico, tecnológico, cultural e social, 

o que torna essa cooperação benéfica para ambos os Estados (BRASIL, 2018a).  

Durante o processo de independência do Brasil (1822), o então Império 

brasileiro sentiu a necessidade de delimitar suas fronteiras, consequentemente, em 
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1851, por meio de cinco tratados4, foi demarcada a fronteira entre os dois países, 

dando-se início à relação bilateral entre eles, uma vez que enunciaram a isenção de 

tarifas alfandegárias, facilitando, assim, a comercialização de bens e serviços entre 

ambos. No entanto, algumas medidas foram consideradas prejudiciais para o 

Uruguai, mesmo assim foi possível perceber o entrelaçamento entre os Estados 

(ALLENDE, 2015b). 

No decorrer das relações diplomáticas entre os países estudados ocorre, no 

ano 1865, a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, que colocou Brasil, Uruguai e 

Argentina lutando conjuntamente contra o Paraguai na guerra que se estendeu de 

1864 a 1870, tal conflito foi extremamente maléfico, não apenas para o Paraguai, 

que saiu derrotado, mas também para os três países vencedores, que viram a 

guerra alcançar várias dimensões prejudiciais aos Estados (MOTA, 1995).  Em 

seguida, no ano de 1889, os uruguaios reconhecem o regime republicano no Brasil, 

reforçando os vínculos entre os dois Estados (BRASIL, 2018a). 

Em outubro de 1909, ocorre a conclusão do Tratado das Águas, que teve 

como finalidade estabelecer condutas gerais para o comércio e para a navegação, 

contando com a liderança de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio 

Branco (DEMUTTI, 2015). O Brasil liderou, esse processo, que resultou na 

transformação do regime de fronteira na Lagoa Mirim e no rio Jaguarão (ver mapa 

1), utilizando as diretrizes estabelecidas (DEMUTTI, 2015). Nesse contexto, o 

Tratado contribuiu para acentuar as relações bilaterais entre Brasil e Uruguai, e mais 

adiante, será responsável por outorgar a solidificação das fronteiras entre os dois 

Estados, hodiernamente, representados pelas cidades de Jaguarão (Brasil) e Rio 

Branco (Uruguai). 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Rio Jaguarão e Lagoa Mirim 

                                                             
4De acordo com Allende (2015b), os cinco tratados são: Tratado de Aliança, de Expedição; de 
Prestação de Socorro; de Navegação, e de Limites. 
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Fonte: BISETTO, 2018. 

 

Ainda, segundo Demutti (2015), o Tratado das Águas foi o último dos grandes 

atos internacionais do Barão do Rio Branco. Vale salientar que a fronteira do Brasil 

com o Uruguai possui extensão de 1.068,1 km, porém 608,4 km são em rios e 

canais; 140,1 km em lagoas; 57,6 km por linhas convencionais e 262,0 km por 

divisor de águas5, o Estado brasileiro que faz fronteira com o Uruguai é o Rio 

Grande do Sul.  

Em 1975, em Rivera no Uruguai, são aprovados os textos do Tratado de 

Amizade, Cooperação e Comércio entre a República Federativa do Brasil e a 

República Oriental do Uruguai6, além do Protocolo de Expansão Comercial. No 

entanto, o ápice da cooperação, não apenas para Brasil-Uruguai, mas também para 

as demais regiões da América do Sul, acontece quando é assinado o Tratado de 

Assunção, em 1991,  que deu origem ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

                                                             
5Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites. Disponível 
em:http://www.funag.gov.br/ipri/images/informacao-e-analise/fronteiras-terrestres-brasil.pdf. Acesso 
em 08 de setembro de 2018b.  
6Disponível em:http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1970-1979/decretolegislativo-67-22-
agosto-1975-365012-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 12 de setembro de 2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1970-1979/decretolegislativo-67-22-agosto-1975-365012-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1970-1979/decretolegislativo-67-22-agosto-1975-365012-publicacaooriginal-1-pl.html
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que inicialmente tinha Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como países signatários 

e, posteriormente, em 2012,ocorre a inclusão da Venezuela, que acabou sendo 

suspensa em 2017, por infringir o Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso 

Democrático no MERCOSUL7 (BRASIL, 2017).  

O MERCOSUL consiste em um projeto estratégico de longo prazo, de 

integração inclusiva e multifuncional, guiado para promover e compartilhar 

prosperidade e justiça social em paz e em democracia. A partir da ampliação da 

agenda do MERCOSUL observou-se a inserção de alguns temas dos quais pode-se 

salientar a integração em infraestrutura, bem como em temas sociais e político-

institucionais na temática regional (SIMÕES, 2011). As progressões nesses campos 

têm acontecido simultaneamente nos âmbitos multilateral e bilateral, como é o caso 

da integração entre Brasil e Uruguai (MALLMANN; MARQUES, 2015).  

Para Brasil e Uruguai, o MERCOSUL constitui um célebre instrumento de 

expansão das exportações, em especial de produtos industrializados. O bloco se 

situa em uma das regiões do mundo que possuem uma das áreas mais ricas em 

recursos hídricos e em biodiversidade do planeta (FORTI, 2014). O Protocolo de 

Ouro Preto, firmado em 1994, outorgou ao bloco personalidade jurídica do direito 

internacional (MERCOSUL, 2018). Se fosse um país, o MERCOSUL seria a quinta 

maior economia do mundo, com um produto interno bruto (PIB) de aproximadamente 

2,79 trilhões (MERCOSUL, 2018).  

No entanto, com as assimetrias existentes nas economias menores dos 

países do bloco, como Paraguai e Uruguai, foi criado, em dezembro de 2004, o 

Fundo para Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM)8, sendo este um 

fundo destinado a financiar programas para promover a convergência estrutural; 

desenvolver a competitividade; promover a coesão social, em particular das 

economias menores e regiões menos desenvolvidas, mas também para apoiar o 

                                                             
7O Protocolo de Ushuaia foi assinado em 1998, estabelecendo as diretrizes necessárias para o 
compromisso democrático entre os países vinculados ao MERCOSUL. Disponível 
em:<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17051-decisao-sobre-a-suspensao-da-
republica-bolivariana-da-venezuela-do-mercosul-em-aplicacao-do-protocolo-de-ushuaia-sobre-
compromisso-democratico>. Acesso em 06 de dezembro de 2018c. 
8O Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) objetiva o financiamento de 
programas que viabilizem o desenvolvimento de competitividade entre as regiões menos favorecidas, 
promovendo assim maior grau de competitividade das pequenas economias. Disponível em: 
http://www.mercosul.gov.br/fundo-para-a-convergencia-estrutural-do-mercosul-focem. Acesso em 10 
de novembro de 2018. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17051-decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-do-mercosul-em-aplicacao-do-protocolo-de-ushuaia-sobre-compromisso-democratico
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17051-decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-do-mercosul-em-aplicacao-do-protocolo-de-ushuaia-sobre-compromisso-democratico
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/17051-decisao-sobre-a-suspensao-da-republica-bolivariana-da-venezuela-do-mercosul-em-aplicacao-do-protocolo-de-ushuaia-sobre-compromisso-democratico
http://www.mercosul.gov.br/fundo-para-a-convergencia-estrutural-do-mercosul-focem
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funcionamento da estrutura institucional e o fortalecimento do processo de 

integração, beneficiando assim os países envolvidos (FOCEM,  2016). 

Com os recursos destinados ao FOCEM, podem-se desenvolver vários 

projetos, tanto de integração física, quanto de integração energética. Um bom 

exemplo foi a utilização de mais de U$$ 506 milhões em três programas que 

visavam à interconexão elétrica regional Brasil-Uruguai. Ademais, com a 

contribuição de U$$ 133,6 milhões pelo FOCEM ao Uruguai, o país conseguiu 

reparar aproximadamente 794 km de ferrovias, consistindo em importantes 

conexões do Estado uruguaio com a Argentina e o Brasil (FOCEM, 2016). Dessa 

forma, o desequilíbrio entre os países menos desenvolvidos da região, em certa 

medida, é sanado pelos recursos destinados ao FOCEM. Vale enfatizar que o Brasil 

e a Argentina são os maiores doadores do projeto, conforme a Tabela -1.  

O processo de cooperação energética trouxe benefícios palpáveis para os 

países estudados, como aconteceu com o Uruguai em 2016, quando atingiu cerca 

de 1500MW de energia eólica, instaladas e produzidas, ao passo que o Brasil se 

destacou, na mesma diretriz, conseguindo atingir um aumento de 114% no ano de 

2015. Mesmo em meio à crise político-econômica brasileira, que se alastrou até 

2017, o Brasil produziu 10WG de energia eólica. Tudo isso, reflexo dos 

investimentos que vinham sendo realizados anteriormente (BISETTO, 2018). Assim, 

uma das bases norteadoras, que visava melhorar e desenvolver questões de 

infraestrutura, mediante a modernização, construção, mas também a recuperação 

de vias, que além de melhorarem o fluxo entre os países, promoveram integração 

física, infraestrutura hídrica e até saneamento ambiental regional (BISETTO, 2018).   

 
Tabela 1 – Brasil e Argentina: maiores doadores ao FOCEM. 

 

ESTADO PARTE 

DO MERCOSUL 

 

APORTES ANUAIS 

AO FUNDO 

(milhões de USD) 

 

% 

 

RECURSOS 

ANUAIS 

RECEBIDOS 

 

% 

Brasil 70 55,12% 11, 55 9, 09% 

Argentina 27 21, 26% 11, 55 9, 09% 

Venezuela 27 21, 26% 11, 50 9, 06% 

Uruguai 2 1, 57% 36, 96 29, 10% 

Paraguai 1 0, 79% 55, 44 43, 65% 
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TOTAL 127  127  

Fonte: Tabela elaborada pelos autores, de acordo com o modelo da FOCEM, 2016. 

 

De acordo com a tabela apresentada, pode-se observar que os países 

menores e menos desenvolvidos acabam sendo amparados, recebendo uma 

quantidade maior de recursos financeiros, mesmo contribuindo de maneira inferior 

aos países desenvolvidos do bloco, superando os desequilíbrios do MERCOSUL, 

muitas vezes contestados por países como Paraguai e Uruguai. Pode-se depreender 

também, que os investimentos realizados no âmbito no FOCEM, não pretendiam 

fomentar unicamente a estrutura física entre países, ou seja, não é apenas o 

relacionamento intrabloco, que preocupava o grupo, mas sim o processo de 

integração fronteiriça por meio desses projetos. Com ênfase no setor energético 

para fins neste artigo. 

Em relação as ações realizadas pelo ex-presidente Lula, procurou basear a 

política externa no que se chamou de autonomia pela diversificação (VIGEVANI; 

CEPALUNI, 2007), tal política consistiu em buscar novas formas de inserção 

internacional para o Brasil, por meio de alianças no âmbito Sul-Sul, mas também no 

âmbito regional, bem como acordos com parceiros não convencionais para defender 

o equilíbrio internacional, fortalecendo as relações bilaterais e/ou multilaterais 

(DOMINGUES, 2015). De acordo com Cervo e Bueno (2011), a “inserção 

internacional independente” foi característica marcante que norteou a política 

externa brasileira (PEB) de Lula.  

No caso das relações entre esses governos, algumas iniciativas foram 

tomadas, solidificando as afinidades entre os Estados, como o apoio uruguaio ao 

Brasil, para que o país conseguisse um assento definitivo no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU) e também a Missão das Nações Unidas para 

a Estabilização no Haiti (MINUSTAH)9, realizada em parceria com o Uruguai e mais 

sete países10 (HAMANN; TEIXEIRA, 2017). Além disso, ficou estabelecida, na 

                                                             
9Foi criada por Resolução do Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas (ONU) 
em fevereiro 2004, com intuito de restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti. O 
Brasil sempre comandou o componente militar da Missão (2004-2017), que teve a participação de 
tropas de outros países, inclusive, do Uruguai (HAMANN; TEIXEIRA, 2017). 
10 Os sete países são: Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Paraguai e Peru. Disponível 
em:https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2017/10/16-10-2017-web-AE-MINUSTAH-
2017.pdf.Acessoem: 08 de outubro de 2018. 
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“Rodada Doha”11,  a retirada de barreiras protecionistas aos produtos agrícolas entre 

o Estado brasileiro e o uruguaio. 

Entre os anos de 2006 e 2016, o comércio bilateral Brasil e Uruguai mostrou-

se crescente, apresentando um aumento de 150% nesse setor, demonstrando, 

assim, os resultados de uma relação harmoniosa entre os países, durante e após 

esses governos (BRASIL, 2018a). Atualmente, o Brasil, juntamente com a China, é 

considerado os principais parceiros comerciais do Uruguai12. Para o Itamaraty, as 

parcerias entre Brasil e Uruguai servem de incentivo para o processo de integração 

regional dos países vizinhos. 

Apesar de a retórica sobre a política externa de Dilma Rousseff relatar uma 

baixa inserção internacional durante seu mandato, houve, de certa maneira, uma 

continuidade da política externa de Lula (SALIM; XAVIER, 2016). Desta forma, a 

presidente brasileira demonstrou grandes interesses nos aspectos de infraestrutura 

no âmbito do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 

(COSIPLAN)13. No contexto específico das relações com o Uruguai, sob a liderança 

de Mujica, um aprofundamento dessas relações pode ser observado, principalmente 

em relação aos projetos relativos ao setor eletroenergético (SALIM; XAVIER, 2016). 

Um dos maiores progressos envolvendo a cooperação entre os mandatos de 

Dilma e Mujica denomina-se “Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai” (GAN), 

estabelecido em 2012, com a finalidade de instituir um Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Sustentável que, por sua vez, visa abranger diferentes áreas e 

aprofundar a integração bilateral. As áreas atendidas vão desde a integração 

produtiva, a ciência, a tecnologia e inovação, a comunicação, a infraestrutura de 

transportes, a livre circulação de bens e serviços até a livre circulação de pessoas, 

                                                             
11A Rodada de Doha iniciou-se no Qatar, em novembro de 2001, durante a IV Conferência Ministerial 
da OMC. Disponível em http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1891-
omc-rodada-de-doha. Acesso em 20 de outubro de 2018. 
12Disponível em: https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/ury/. Acesso em 16 de setembro de 
2018. 
13O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), criado em agosto de 
2009, é um órgão da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL).Os países membros buscaram 
conferir maior suporte político às atividades desenvolvidas na área de integração da infraestrutura, de 
forma a assegurar os investimentos necessários para a execução de projetos prioritários. Disponível 
em:<http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-investimentos/integracao-sul-
americana/cosiplan-conselho-sul-americano-de-infraestrutura-e-planejamento>. Acesso em 08 de 
novembro de 2018. 

 

http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1891-omc-rodada-de-doha
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/negociacoes-internacionais/1891-omc-rodada-de-doha
https://atlas.media.mit.edu/pt/profile/country/ury/
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-investimentos/integracao-sul-americana/cosiplan-conselho-sul-americano-de-infraestrutura-e-planejamento
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-investimentos/integracao-sul-americana/cosiplan-conselho-sul-americano-de-infraestrutura-e-planejamento
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consolidando a relação entre os países a partir do Acordo sobre Residência 

Permanente, que entrou em vigor em 7 de julho de 2017.  

Ficou acertado, portanto, que o Plano de Ação também poderia criar 

subgrupos para priorizar determinados ramos do desenvolvimento (MRREE, 2011). 

No entanto, isso não significava que o plano de ação incluiria todos os projetos 

inscritos na agenda bilateral, uma vez que possuem prioridade os projetos que 

alcançarem maior profundidade, no que diz respeito à integração (MESQUITA; 

GABRIEL, 2016). O GAN foi relevante para o aprofundamento das relações 

bilaterais entre Brasil-Uruguai. Com relação à integração energética, ela tem 

demonstrado que as relações entre os países tiveram um considerável progresso 

durante os mandatos de Dilma e Mujica (BRASIL, 2012). 

Durante os governos de Dilma Rousseff e de José Mujica, houve um 

consenso em relação à candidatura de Roberto Azevêdo para disputar a eleição  ao 

cargo de Diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), em que saiu 

vencedor, encerrando um constrangimento ocorrido em 2005, quando Brasil e o 

Uruguai deflagraram  uma disputa nas eleições daquele ano pela indicação para 

presidência da OMC (ALLENDE, 2015b). 

 Naquela oportunidade, o candidato uruguaio não era bem visto pela 

chancelaria brasileira, que além de não apoiar o candidato uruguaio Carlos Pérez 

del Castillo, lançou como candidato à presidência da organização Luiz Felipe de 

Seixas Corrêa, dividindo, dessa forma, os apoios dos países latino-americanos, 

fazendo com que nenhum dos dois candidatos obtivessem a vitória para o cargo. 

Portanto, uma grande vitória considerada da PEB do governo de Rousseff teve 

como apoiador o Uruguai (ALLENDE, 2015b). 

Para a região da América do Sul, assim como para outras regiões periféricas 

do contexto internacional, a integração regional é caracterizada como uma das 

formas de assegurar maior grau de desenvolvimento econômico, industrial e 

energético, juntamente com a ampliação da infraestrutura logística e o fortalecimento 

das instituições políticas (MALLMANN; MARQUES, 2015). A integração regional é 

responsável por propiciar a consolidação da soberania, da democracia e da 

cidadania para os Estados envolvidos na integração (MALLMANN; MARQUES, 

2015). 
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No entanto, a definição de integração regional não pode ser restringida a uma 

única explicação, uma vez que diversos autores conceituaram-na de diferentes 

formas e geralmente são definições mais abrangentes que envolvem a incorporação 

mútua sobre a transição de bens e serviços, a circulação de pessoas, a eliminação 

de barreiras tarifárias e não tarifárias e de outras variáveis, de modo que se 

estabeleça uma harmonização entre as partes, gerando benefícios mútuos 

(SANTOS, 2017). Assim, a integração regional é também um importante vetor de 

geração de transformações institucionais, que podem afetar de forma benéfica as 

cooperações regionais (SANTOS, 2017). 

Em contrapartida, a relação bilateral não é considerada uma realização 

prejudicial para a integração, visto que o bilateralismo pode beneficiar diferentes 

eixos e modificar uma região, assim, essa relação cria um vínculo cooperativo entre 

as partes e pode ser alavancada pela integração (MALLMANN; MARQUES, 2015). 

Pode-se dizer que o MERCOSUL é a consequência do sucesso do eixo bilateral, no 

caso com Brasil e Argentina, ou até mesmo a União Europeia (UE) com ênfase na 

Alemanha e França. Em ambas as situações, as cooperações bilaterais 

possibilitaram o estabelecimento de eixos que guiaram as relações regionais e 

permitiram a especialização das relações com os demais membros dos blocos 

(MALLMANN; MARQUES, 2015). 

Com a criação do MERCOSUL ocorreu certo dinamismo nas cooperações 

regionais, o que permitiu, em certa medida, que os vínculos entre os dois países 

passassem a acontecer com mais frequência pela via bilateral. Assim, com relação 

ao Uruguai, a conexão bilateral se tornou a principal via de assimilação com o Brasil, 

possibilitando uma diversificação de temas relacionados à cooperação, como a 

chamada ideia de “MERCOSUL em duas velocidades”. Essa ideia consiste em 

desenvolver as relações bilaterais entre brasileiros e uruguaios em um plano e com 

outros países da América do Sul, em outro14 (MALLMANN; MARQUES,2015). A 

concepção conferiu um avanço em áreas especificas, como aquelas conectadas à 

questão da integração de áreas de fronteira ou a iniciativas na construção de 

infraestruturas (MALLMANN; MARQUES, 2015). 

 

                                                             
14O MERCOSUL em duas velocidades também pode ser utilizado nas relações bilaterais entre Brasil 
e Argentina em relação a diferentes formas de infraestrutura como transporte, energia e 
telecomunicações (GIAMBIAGI; BARENBOIM, 2005). 
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ENERGIA NO ÂMBITO REGIONAL 
 

A energia é, portanto, ‘’a pedra de toque’’ da integração entre as nações, e 

uma das principais diretrizes durante esse processo, por esta razão faz-se 

necessário pensar em uma cooperação energética mais direcionada, visto que a 

energia tem um papel essencial para o desenvolvimento da política externa nas 

relações internacionais dos Estados (FUSER, 2013). A obtenção de energia é 

demanda central nas economias nacionais e traz consequências positivas nos 

âmbitos políticos, econômicos, sociais e culturais para todos envolvidos da 

cooperação. A questão energética dos países influencia significativamente a 

segurança, o desenvolvimento socioeconômico e o meio ambiente em nível global 

(SIMABUKULO et al, 1985).  

Sendo assim, a cooperação na questão energética entre Brasil e Uruguai é 

uma das áreas mais prósperas na relação bilateral entre as duas nações. Dentro do 

contexto regional, um marco importante a ser apontado foi a criação da Organização 

Latino Americana de Energia (OLADE)15 criada em 1973, e que se destaca por ser 

uma organização que dá prioridade à cooperação, assessoria coordenação, além de 

possuir assessoria jurídica própria e ter como objetivo a integração e a conservação 

da comercialização de recursos energéticos (OLADE,2018).  

A criação da OLADE determinou a necessidade dos países da região de 

aprofundar a cooperação entre as nações. A política externa brasileira está voltada 

para áreas de energias renováveis e não renováveis, possuindo alguns objetivos 

principais, como a promoção de parcerias e cooperação, especialmente no âmbito 

Sul-Sul, a fim de buscar soluções criativas que atendam às necessidades locais e 

específicas dos países para ampliar o acesso à energia em prol do desenvolvimento 

socioeconômico, além de promover a integração energética regional segundo os 

princípios do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2012). 

Existe certa variedade de recursos energéticos na região que, explorados de 

maneira propícia, podem gerar resultados satisfatório para os Estados envolvidos 

neste âmbito da cooperação. O assunto energia começou a ser tema central da 

                                                             
15Os países membros da OLADE são: Argentina, Barbados, Beline, Bolívia ,Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haiti, Honduras, Jamaica, 
México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguai e 
Venezuela (OLADE, 2018). 
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agenda dos países da América do Sul em 2007, quando foi realizada a primeira 

 Cúpula Energética na Ilha de Margarita na Venezuela, que teve como consequência 

a  “Declaração de Margarita”16, que concretizou a integração energética do Sul onde 

se chegou ao consenso de que a energia seria “a pedra de toque para a integração” 

(FUSER, 2013, p. 2). 

Ainda neste contexto, tem-se a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) 

que consiste em uma organização que tem como prioridade construir uma zona de 

integração para os povos sul-americanos, em que é vista como um projeto que 

beneficia a cooperação entre os Estados da região e que tem como uma de suas 

diretrizes principais, a questão energética. A criação da UNASUL faz parte de um 

processo recente de superação da desconfiança que havia entre os países sul-

americanos desde os movimentos de independência, no século XIX (BRASIL, 

2018c). 

O bloco defende um modelo de “desenvolvimento voltado para dentro”, visto 

que a região, até 2008, se relacionava com o mundo por meio de um modelo de tipo 

“arquipélago” no qual cada país atuava de forma separada e fragmentada, 

priorizando a relação com países desenvolvidos de fora da região (BRASIL, 

2018c).Com a criação da UNASUL, os países da região adotaram um modelo de 

“desenvolvimento para dentro” na América do Sul, ampliando, dessa maneira, o 

antigo modelo de “desenvolvimento para fora”, viabilizando articulações em campos 

como energia e infraestrutura (BRASIL, 2018c). O modelo de desenvolvimento hacia 

adentro, em que exercia forte proteção de mercado, privilegiando os níveis sub-

regionais (ALMEIDA, 2008). Com o advento da UNASUL, os países da região 

esperaram se conectar em torno de esferas estruturantes, como energia e 

infraestrutura, consequentemente coordenando as posições políticas (BRASIL, 

2018c). 

Em relação ao projeto de integração energética da UNASUL, Simões (2011) 

pontua que a energia é um campo crucial para a América do Sul, uma vez que tem a 

capacidade de geração de sinergias de grande impacto, além de possuir 

ramificações para outras áreas, como a comercial,  a econômica e até a política. 

                                                             
16A Declaração de Margarita criou um Conselho energético que teve a tarefa de apresentar uma 
estratégia, por meio de um plano de ação e um tratado para mitigar a vulnerabilidade e a 
dependência energética dos países membros da UNASUL (DHEININ, 2011). 
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Simões expressa ainda que o diferencial da UNASUL é que ela exibe uma 

integração fundamentada na amplificação da infraestrutura regional, orientada para 

a criação de estradas e ferrovias, mas também com linhas de transmissão 

energética.  

O conselho energético elaborou diretrizes para a estratégia de integração 

energética, um plano de ação e um esboço de Tratado de Integração Energética. Na 

cúpula de Quito, em 2009, as diretrizes e o plano de ação foram aprovados. Estão 

em curso trabalhos para um futuro Tratado Energético, que deverá servir para fixar 

as bases para projetos de grande envergadura, cuja dimensão transcende a 

capacidade de implementação dos governos nacionais, bem como para determinar 

os termos de referência para a participação de empresas estatais e privadas da 

região nesse processo (SIMÕES, 2011). 

A COSIPLAN incorporou a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura 

Regional Sul-Americana (IIRSA)17 na esfera desse conselho, tornou-se prioritária a 

realização de projetos para o desenvolvimento sul-americano e um Plano de Ação 

Estratégica para os dez anos posteriores. De acordo com Neves (2007), apesar de 

várias iniciativas diplomáticas terem sido tomadas, ainda não surgiu um regime 

energético com caráter regional com capacidade de promover uma convergência 

estratégica no âmbito do MERCOSUL ou até mesmo latino-americana. 

Conforme descreve o relatório do Conselho Mundial de Energia (CME), 

divulgado no ano de 1996, constando projeções até o ano de 2020, o Conselho 

relata que os principais problemas relacionados ao tema de energia vão se transferir 

dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento (TEIXEIRA, 2001). 

Nesse contexto, pode-se afirmar que a relação bilateral envolvendo a questão 

energética entre Brasil-Uruguai tem o potencial de se tornar uma questão favorável 

para toda a região, que pode observar, por sua vez, os resultados benéficos e 

executar projetos de energia no âmbito multilateral, envolvendo diversos Estados do 

contexto regional. Contudo, projetos relacionados ao contexto energético ainda se 

encontram aquém do processo que deveriam estar. De acordo com Fuser (2013): 

                                                             
17Segundo o Itamaraty, a IIRSA foi substituída pela COSIPLAN, devido ao fato de os países membros 
buscarem conferir maior suporte político às atividades desenvolvidas na área de integração da 
infraestrutura, de forma a assegurar os investimentos necessários para a execução de projetos 
prioritários. Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-
investimentos/integracao-sul-americana/cosiplan-conselho-sul-americano-de-infraestrutura-e-
planejamento.Acesso em 08 de novembro de 2018. 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-investimentos/integracao-sul-americana/cosiplan-conselho-sul-americano-de-infraestrutura-e-planejamento
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-investimentos/integracao-sul-americana/cosiplan-conselho-sul-americano-de-infraestrutura-e-planejamento
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-investimentos/integracao-sul-americana/cosiplan-conselho-sul-americano-de-infraestrutura-e-planejamento
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Apesar das inúmeras iniciativas diplomáticas e das interconexões 

energéticas pontuais, não surgiu até o momento um regime energético com 

caráter regional capaz de promover uma progressiva convergência entre as 

estratégias e os modelos reguladores nem no âmbito andino, nem no do 

MERCOSUL, nem no latino-americano (2013 apud FUSER, 2013, p.11). 

 

Por esta razão, as iniciativas adotadas por parte dos governos de Dilma 

Rousseff e de José Mujica, no setor energético, podem servir para impulsionar a 

criação de um regime energético autossuficiente para a, região modificando, assim, 

o cenário atual. 

 

RELAÇÕES BILATERAIS BRASIL-URUGUAI DURANTE OS GOVERNOS DILMA 

ROUSSEFF E JOSÉ MUJICA 

Não obstante esta seção tenha como objetivo central evidenciar o progresso 

das relações entre Brasil e Uruguai durante os mandatos de Dilma Rousseff e de 

José Mujica, vale ressaltar que essa relação de aprofundamento somente se 

consolidou de maneira efetiva e próspera devido às ações dos seus governos 

antecessores. Por esta razão, faz-se necessário identificar algumas diretrizes 

anteriores (BRASIL, 2006). 

Durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Tabaré Vásquez, 

percebe-se uma acentuada utilização das relações bilaterais entre os Estados. 

Como exemplo, Vásquez definiu sua visita a Brasília em 2005 como seu primeiro 

destino internacional, esta viagem foi considerada como precursora para uma série 

de visitas que viriam a ocorrer entre os chefes de Estado.  Deste modo, em 2006 os 

presidentes se reencontram e, na ocasião, o então presidente Lula assevera que o 

diálogo entre os Estados marca uma nova fase de cooperação entre as duas nações 

(BRASIL, 2006). As afinidades entre os presidentes brasileiro e uruguaio foram 

expressas como um prenúncio para a ótima relação existente entre os governos, 

afinidades inexistentes com o governo do Partido Colorado (QUIROGA; FRANÇA, 

2010). 

A chegada de Lula ao poder fez com que o Estado brasileiro priorizasse o 

desenvolvimento mediante a internacionalização da economia. Para tal, participou 
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de iniciativas de integração na via bilateral, propenso a arcar com os custos das 

iniciativas (ALLENDE,2015a). Esse novo aspecto assumido pelo governo brasileiro 

teve início durante os mandatos de Lula e foi mantido por Dilma, mesmo que de 

forma diferente, fazendo com que o Uruguai se tornasse um grande parceiro do 

Brasil em diversas áreas, entre elas a energética (ALLENDE, 2015a). Deste modo, 

será durante os governos de Dilma Rousseff e de José Mujica que decorrerá 

importantes demandas nos progressos para a agenda bilateral, respaldado na 

assimilação e nos vínculos políticos com uma retórica de amizade entre brasileiros e 

uruguaios (SOUZA; BISETTO, 2017). 

A relação bilateral entre Brasil e Uruguai foi tratada como prioridade durante 

os mandatos de Dilma Rousseff (2011-2016) e de José Mujica (2010-2015), por 

conseguinte, foi destaque no âmbito do desenvolvimento regional, promovendo, por 

meio de cooperação e integração entre os países, melhorias mútuas e a 

concretização de vários programas e projetos iniciado nos governos anteriores dos 

dois países (CORNETET, 2014). Quanto à política externa brasileira durante o 

governo Dilma, foi caracterizada pela contenção na continuidade, pois, apesar de o 

governo se esforçar em se projetar na esfera internacional, não foi tão ativo quanto o 

governo anterior. Apesar disso, o governo Dilma manteve uma cartela diversificada e 

contínua de parceiros, reafirmando-se como líder regional (CORNETET, 2014).  

Desse modo, pode-se destacar que Dilma escolheu não por um acaso 

Montevidéu como uma de suas primeiras viagens internacionais de 2011. Com o 

propósito de abordar temas referentes aos projetos de integração física, logística e 

energética, essenciais para o desenvolvimento da região, a presidenta brasileira 

atestou o engajamento do seu governo com o país uruguaio (SALIM; XAVIER, 

2016). 

Um dos principais objetivos desse encontro foi a construção de uma 

interligação de energia elétrica entre Brasil e Uruguai. Uma linha de transmissão de 

500 quilovolts (KV) interligando Candiota, no Rio Grande do Sul, a San Carlos, 

cidade próxima a Montevidéu. O projeto foi desenvolvido pela empresa brasileira 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobrás) em parceria com a empresa uruguaia 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) (SALIM; 

XAVIER, 2016). A presidenta brasileira identificou, na sua visita ao Uruguai, a 

indispensabilidade de um novo marco jurídico, que buscou orientar a conexão entre 
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os dois países. Assim, a então presidenta assegura que o marco jurídico possibilitou 

um engajamento, tanto de longo prazo, quanto de curto prazo, beneficiando o 

Uruguai e o Brasil no campo energético, conforme o discurso abaixo: 

 

Esse marco tem uma característica de tentar uma relação estruturante, em 
longo prazo, entre o Brasil e o Uruguai no quadro de energia elétrica e ao 
mesmo tempo vamos resolver nosso problema de curto prazo, assegurando 
ao Uruguai a segurança de que o Brasil pode fornecer na área energética 
(FEDERASUR, 2011).  

 

As tratativas brasileiras adotadas em parceria com o Uruguai servem de 

referência para o processo de integração regional (SALIM; XAVIER, 2016). Para o 

governo de Mujica, as relações externas uruguaias deveriam ser embasadas por 

meio de alguns princípios, dentre eles deveria constar uma abordagem econômica e 

comercial com os Estados Unidos, privilegiando o espaço de integração para com a 

região sul-americana e a potencialização do Brasil como um ator global em um 

mundo multipolar (QUIROGA; FRANÇA, 2010).  

Nesse contexto, durante os governos de Dilma Rousseff e de José Mujica, 

houve um apoio por parte dos uruguaios em relação à candidatura de alguns 

funcionários brasileiros para diretoria de alguns fóruns multilaterais. Como exemplo, 

destaca-se a candidatura de José Graziano da Silva para o cargo de diretor geral da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, da sigla em 

inglês) para o período 2012-2015.  

O plano de ação bilateral entre Brasil e Uruguai possui uma divisão de áreas, 

de responsabilidades e da identificação de pontos focais em ambos os governos de 

Dilma Rousseff e de José Mujica, assim como prazos para solidificação da 

integração bilateral (ALLENDE, 2015a). No âmbito do GAN, houve novamente a 

associação entre Eletrobrás e UTE para a construção do Parque Eólico Artilleros, 

inaugurado em 2015 pela presidenta Dilma Rousseff e pelo presidente José 

Mujica. De acordo com: 

 

(…) No caso das relações uruguaio-brasileiras, o fortalecimento das 
agendas bilaterais desde a chegada ao poder dos governos progressistas é 
bem conhecido. No entanto, foi talvez em 31 de julho de 2012 que essas 
relações se estreitaram ainda mais com o início de negociações bilaterais 
que resultaram no estabelecimento de uma parceria estratégica baseada 
em um "novo paradigma" de integração bilateral, materializado na criação 
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do "Grupo de Alto Nível Brasil-Uruguai (GAN). O GAN foi criado para 
executar o "Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável e a 
Integração", cujo objetivo é a intensificação de vários projetos de integração, 
bem como a complementação e cooperação produtivas (ALLENDE, 2015a, 
tradução nossa). 

 

Outro fator ligado à fortificação da relação Brasil-Uruguai se deve ao comércio 

entre os dois Estados. Desde 2010, o Brasil ocupa a posição de principal parceiro 

comercial do Uruguai. Em 2014, 17% das exportações uruguaias teve o Brasil como 

último destino. Essa porcentagem em 2016 sobe para 21%. No mesmo ano de 2016, 

o Brasil foi o país que mais vendeu para o Uruguai, evidenciando a relevância das 

relações comerciais para ambos os países (BRASIL, 2018a). Com relação à 

presidenta brasileira, Dilma Rousseff foi destituída da presidência do Brasil em 2016, 

em decorrência de uma crise política e institucional que resultou em seu 

impeachment. Todavia, esse processo não afetou as relações comerciais entre os 

dois países (TANSCHEIT, 2017). 

Aliado a isso, os dois países possuem um vínculo acentuado no setor 

eletroenergéticodesde1974, com a assinatura do “Acordo sobre a Comissão Mista 

para o Aproveitamento da Lagoa Mirim”. Posteriormente, conforme descrito na 

primeira seção deste trabalho, foi celebrado o Tratado de Amizade, Cooperação e 

Comércio entre os países acima mencionados, que entre outras coisas fez uma 

menção à interconexão dos sistemas elétricos exposto no Artigo XVIII do acordo, em 

que  os dois países buscaram satisfazer suas insuficiências de energia em seus 

territórios, principalmente nas regiões fronteiriças, por meio de interconexão dos 

relativos sistemas elétricos.  

Em seguida, os países assinaram o “Tratado da Bacia da Lagoa Mirim”, em 

1977, que trata sobre cooperação entre as duas nações, bem como a contribuição 

para desenvolver a Bacia da Lagoa Mirim para geração de energia elétrica 

(RODRIGUES, 2012). A Tabela 2, apresenta algumas iniciativas contidas no 

Tratado, que visava trabalhar por meio de cooperação e aproveitamento dos 

recursos naturais entre as partes contratantes com intuito de desenvolver a Bacia da 

Lagoa Mirim. 

Tabela 2: Algumas contribuições do ‘’Tratado da Bacia da Lagoa Mirim’’ 
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Iniciativas do ‘’Tratado da Bacia da Lagoa Mirim’’ 

I A disposição do Brasil em se projetar regionalmente e de assumir os 

custos, e o reconhecimento do Uruguai à liderança do Brasil. 

II Iniciativas bilaterais como oportunidades de integração regional, incluindo 

integração produtiva, ciência, tecnologia e inovação, comunicação e 

informação, integração de infraestrutura de transportes, livre circulação de 

bens e serviços, livre circulação de pessoas. 

III A orientação de uma política externa brasileira voltada para o bilateralismo 

com os países sul-americanos. 

IV Projeto de saneamento integrado Aceguá com financiamento do Fundo de 

Convergência Estrutura do Mercosul (FOCEM). 

V Apoio uruguaio para reforma do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas, apoiando o Brasil como possível membro Permanente do Conselho 

de Segurança. 

VI Abertura de espaço para associação de atores públicos e privados que 

manifestem seu interesse na cooperação bilateral. 

VII Apoio de ambos os Estados ao fortalecimento da UNASUR, da CELAC, 

assim como a reativação da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul 

(ZOPACAS). 

Fonte: Tabela elaborada pelos autores, de acordo com o Tratado da Bacia de Lagoa Mirim. 

A ratificação do tratado constituiu uma base oportuna para concretização de 

projetos conjuntos no âmbito do desenvolvimento socioeconômico. Uma das 

premissas, em que o tratado reproduziu efeitos, está descrita no artigo 4 do 

documento supracitado, de modo que descreve a produção, transmissão e a 

utilização de energia hidrelétrica, entre os dois países, com o intuito de aperfeiçoar 

às condições de vida das populações fronteiriças, bem como o de proporcionar o 

completo desenvolvimento dos recursos das áreas limítrofes, de acordo com critérios 
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equitativos, e de maneira que nenhuma das partes fossem lesadas, perante as 

respectivas jurisdições nacionais e, em que se mantivesse o exercício pleno, em 

alinhamento com os seus proporcionais ordenamentos jurídicos (TRATADO DA 

BACIA DA LAGOA MIRIM,  1977).  

Além disso, Brasil e o Uruguai apresentam a interligação de Rivera, definida 

pela estação conversora de frequência de Rivera em território uruguaio, estabelecida 

em 2001, possuindo eficácia nominal de 70 MW; e por uma linha de transmissão de 

230 KV, que a interliga à subestação Livramento 2, em território brasileiro no estado 

do Rio Grande do Sul. A estação conversora de frequência no Uruguai está sob 

responsabilidade da UTE, e o sistema de transmissão pelo território brasileiro é de 

propriedade da Eletrosul (RODRIGUES, 2012). 

A Cooperação Técnica entre os países em desenvolvimento é uma das 

particularidades que possui maior capacidade de resultados benéficos no quadro 

dos fluxos de intercâmbio denominados “Sul-Sul’’. A Cooperação “Sul-Sul” (CSS) é 

entendida como uma forma de desenvolver a cooperação entre os países em 

desenvolvimento (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007). A concepção de uma agenda de 

CSS se constitui em um importante vetor pelo governo brasileiro nas relações 

internacionais com os países sul-americanos (ABC, 2018). 

No desempenho brasileiro, a conduta desenvolvida em associação com o 

Uruguai se propiciou por meio da CSS, também chamada de Cooperação 

Horizontal, estabelecida pela Agência Brasileira de Cooperação Técnica (ABC, 

2018). Dessa forma, esse tipo de cooperação envolve o intercâmbio horizontal de 

conhecimentos e experiências oriundas de cada país cooperante, facilitando o 

compartilhamento de práticas e de aprendizagem sobre determinados assuntos, 

provocando o enriquecimento dos participantes e a possibilidade de resolver mais 

rapidamente problemas similares (ABC, 2018). 

Em relação ao Uruguai, o país compactua dos mesmos intuitos do Brasil em 

relação à Cooperação Técnica Internacional. Segundo a Agencia Uruguaya de 

Cooperación Internacional (AUCI), a cooperação no âmbito Sul-Sul é um importante 

pilar da política de cooperação do Uruguai, uma vez que, mesmo que existam 

obstáculos a serem enfrentados, os benefícios alcançados economicamente 

conseguem contribuir para o desenvolvimento regional e global. Assim, o Estado 

Uruguaio teve que inovar em suas políticas para enfrentar as adversidades de 
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progresso, em uma conjuntura de crise económica e financeira internacional e pelo 

alto custo dos recursos energéticos presentes no cenário internacional (AUCI, 2018). 

Tratando-se da integração energética entre Brasil e Uruguai, pode-se atestar 

que a integração física foi o tema principal, em que se viabilizou a prosperidade dos 

programas e dos projetos realizados pelos dois países (SALIM; XAVIER, 2016). 

Analisando os investimentos por setor de destino, percebe-se que os maiores 

valores de investimento em infraestrutura se centralizaram no setor energético, 

evidenciando a importância que as questões energéticas possuem para ambos os 

Estados (SALIM; XAVIER, 2016). 

Entre os principais benefícios da integração energética descritas por Castro, 

Leite, Rosental (2012) podem ser destacados: o aumento da segurança energética, 

o máximo aproveitamento dos recursos naturais, a busca da sinergia derivada da 

complementaridade hidrológica de recursos e de carga, além da redução de custos 

de implantação e operação dos sistemas elétricos. Entretanto, os autores descrevem 

que a integração energética sofre resistência ao seu desenvolvimento devido a 

alguns fatores, entre os quais se encontram os desequilíbrios institucionais e 

regulatórios, receio por parte dos Estados de perda de autonomia nacional, carência 

de estrutura física e a ausência de planejamento comum para expansão dos 

sistemas de energia (CASTRO; LEITE; ROSENTAL, 2012). 

Um marco considerável nestas cooperações, envolvendo a questão 

eletroenergética, foi a grave crise de abastecimento que impactou o Brasil no 

começo do século XXI, nomeado como ‘’o apagão’’. Concomitantemente a este 

apagão, foi inaugurada em Rivera, no Uruguai, uma linha de transmissão em que o 

Estado brasileiro passou a comprar energia elétrica do seu Estado fronteiriço. A 

estação conversora de frequência em Rivera é de propriedade da empresa uruguaia 

UTE e o sistema de transmissão em território brasileiro é de propriedade da Eletrosul 

(RODRIGUES, 2012). 

Todavia, vale salientar que, em 2004, ocorre uma inversão na conjuntura das 

negociações do setor eletroenergético, pois, enfraquecida pelo colapso do lado 

brasileiro, o Uruguai passa de exportador para importador de energia brasileira, 

fazendo com que a relação entre os dois Estados fique cada vez mais interligada, no 

que diz respeito ao tema eletroenergético. Foi por meio de realizações 

internacionais, como acordos bilaterais e Memorandos de Entendimento, que o 
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comércio de energia entre os dois Estados vem se intensificando (SALIM; XAVIER, 

2016).  

Assim, reitera-se que os avanços alcançados durante os governos de Dilma 

Rousseff e do Presidente José Mujica se realizaram, por meio de acordos 

celebrados pelos governos antecessores de Luiz Inácio Lula da Silva e Tabaré 

Vásquez, no entanto a concretização dos avanços somente foi possível, em razão 

dos esforços realizados pelos governos supracitados. Percebe-se na dimensão 

bilateral, que ambos os Estados realizaram consideráveis projetos em conjunto, 

dentre eles a criação do GAN, que contempla diversas áreas dessa relação bilateral, 

com destaque para o setor de energia. O GAN demostrou a harmonia das relações 

entre Brasil e Uruguai e criou uma espécie de ‘’novo paradigma”, no sentido de 

aumentar as relações intra-regionais, que começaram em ambos os casos nos 

governos anteriores, mas que foi concretizado durante os mandatos de Dilma 

Rousseff e José Mujica. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo realizou uma análise sobre a relação bilateral entre Brasil e 

Uruguai com ênfase no setor energético. Para entender o processo de aproximação 

dos países neste setor, fez-se necessário apresentar uma breve contextualização 

histórica das relações bilaterais ocorridas entre eles, uma vez que esse processo 

iniciou antes da concretização de acordos específicos. Isto porque, os contextos 

histórico-culturais semelhantes facilitaram a consolidação das cooperações, 

beneficiando-os mutuamente tanto no âmbito energético como em outros setores 

(BRASIL, 2018a). 

Deste modo, a aproximação entre as nações ocorreu em meados do século 

XIX e, a partir disso, os países se encontraram em várias oportunidades, ora para 

apoiar a independência, ora para fechar acordos,  que os conduziram para a 

solidificação das fronteiras, como é o caso do Tratado das Águas de 1909, bem 

como  os textos do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre a República 

Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai (1975), a assinatura do 

Tratado de Assunção, em 1991, a institucionalização do GAN em 2012, além de 

outros acordos e projetos aprovados e consolidados, que alavancaram tanto a 

integração regional quanto a relação bilateral (BRASIL, 2018a). 
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Energia é, um vetor de extrema relevância para construção de países que 

buscam desenvolvimento socioeconômico, não apenas a nível regional, mas 

também a nível global. A criação de alguns órgãos facilitaram a aproximação 

próspera nas relações bilaterais, como é o caso da OLADE (1973) e da UNASUL 

(2008), que promoveram cooperação, assessoria e a coordenação dos projetos com 

intuito de conservar a comercialização de recursos energéticos e de construir um  

ambiente favorável  para que a cooperação se desenvolva da melhor forma possível 

(MALLMANN; MARQUES, 2015). 

Durante os governos de Dilma Rousseff e de José Mujica ocorreram 

importantes progressos para a agenda bilateral, fundamentado na assimilação e nos 

vínculos políticos com uma retórica de amizade entre brasileiros e uruguaios 

(SOUZA; BISETTO, 2017). Assim, com a ascensão dos partidos de esquerda ao 

poder, percebeu-se que ocorreu um momento de prosperidade, no que diz respeito 

aos projetos energéticos, nas relações bilaterais e nos encontros diplomáticos 

(SALIM; XAVIER, 2016). 

Com relação à integração energética, os presidentes celebraram os 

progressos acerca da cooperação dos sistemas energéticos, incorporados nos 

tratados bilaterais. Neste caso, a construção da linha de transmissão entre San 

Carlos (Uruguai) e Candiota (Brasil) introduziu novas possibilidades para o 

intercâmbio de energia elétrica, beneficiando ambos os países. A junção entre 

Eletrobrás e UTE foi visualizada como primordial para a construção do parque eólico 

no Uruguai (SALIM; XAVIER, 2016).  

Embora se desenvolva todos esses progressos no decorrer dos governos de 

Dilma Rousseff e de José Mujica, vale destacar que esse aprofundamento só foi 

possível em razão das ações dos Governos anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva e 

de Tabaré Vásquez, que tiveram um importante papel no estreitamento das relações 

bilaterais entre Brasil e Uruguai (SALIM; XAVIER, 2016).  

Desse modo, as relações entre Brasil-Uruguai funcionam como um 

mecanismo de fortalecimento das agendas bilaterais (ALLENDE, 2015b), bem como 

incentivo para o engajamento dos países vizinhos. Portanto, o comprometimento dos 

países em alavancar as relações bilaterais promoveu certo grau de desenvolvimento 

socioeconômico e possibilitou a concretização de projetos energéticos durante os 

governos de Dilma Rousseff e de José Mujica, beneficiando-os mutuamente. 
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