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RESUMO 

 

No mundo contemporâneo, a energia elétrica se tornou um elemento indissociável da sociedade, 

uma espécie de necessidade comum, pois, mesmo em escalas diferentes, todos usufruem dos 

benefícios e das comodidades agregadas a esse insumo. Nesse processo, uma das dificuldades 

reais do setor elétrico está em atender à crescente demanda dos centros urbanos/consumidores. 

O objetivo geral desta pesquisa é entender, com base na matriz elétrica brasileira e nas 

consequências decorrentes da construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no 

município de Iporá-GO, a importância e o papel da energia elétrica na construção e efetivação 

do território. A metodologia empregada na construção da pesquisa se baseia em pesquisa 

bibliográfica, análise de dados em companhias, empresas e agências do setor elétrico nacional, 

e ainda um estudo de campo às margens da área de inundação das Pequenas Centrais 

Hidrelétricas Mosquitão e Santo Antônio do Caiapó, Goiás. No estudo de campo foram 

realizadas duas visitas à área e foram entrevistados dois grupos distintos de sujeitos encontrados 

na região dessas PCHs. O primeiro grupo (três entrevistados) é composto por aqueles sujeitos 

que foram atraídos pelas áreas de inundações, vendo nelas uma possibilidade de desenvolver 

atividades de lazer. E o segundo grupo (três entrevistados) é formado pelos sujeitos que já 

possuíam propriedades às margens do rio Caiapó e viveram todo o processo de construção 

desses empreendimentos. Como resultado, constata-se que a energia elétrica é um insumo 

essencial na construção do território e para a efetivação da sociedade moderna. A energia de 

forma direta e/ou indireta sempre esteve associada a elementos envolvendo a modernidade, 

além de ser um importante instrumento geopolítico. 

 

Palavras-chave: Organização territorial, relações de poder, matriz elétrica. 
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ABSTRACT 

In the contemporary world, electricity has become an inseparable element of society, a kind of 

common need, even on different scales, everyone enjoys the benefits and conveniences added 

to this input. In this process, one of the real difficulties of the electricity sector is meeting the 

growing demand from urban centers/consumers. The general objective of this research is to 

understand, based on the Brazilian electrical matrix and the consequences arising from the 

construction of Small Hydroelectric Plants (PCHs) in the municipality of Iporá-Go, the 

importance and role of electricity in the construction and realization of the territory. The 

methodology used in the construction of this research was based on bibliographic research, data 

analysis on companies, companies and agencies of the national electricity sector and also a field 

study on the margins of the flood area of the Mosquitão and Santo Antônio do Caiapó Small 

Hydroelectric Power Plants, Goiás. In the field study, two visits were made to the area, and two 

distinct groups of subjects found in the region of these SHPs were interviewed. The first group 

(three interviewees) consisted of those subjects who were attracted by the flooding areas, seeing 

in them a possibility to develop leisure activities. And the second group formed by the 

individuals who already had properties on the banks of the River Caiapó and who lived through 

the entire process of construction of these projects. As a result, we find that electricity is an 

essential input in the construction of the territory and for the realization of modern society. 

Direct and/or indirect energy has always been associated with elements involving modernity, 

in addition to being an important geopolitical instrument. 

Keywords: Territorial organization, power relations, electrical matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O debate sobre a utilização da água para a geração de energia elétrica é atravessado 

por interesses diversos e contraditórios. De um lado, grandes investidores que carregam consigo 

o intuito de gerar e acumular capital e riqueza, de outro, sujeitos que lutam para manterem vivas 

memórias e tradições nesse território em disputa. Território esse que, além de ser atravessado 

por interesses guiados pelo capitalismo, também carrega consigo a cultura, a identidade e a 

história dos impactados, direta ou indiretamente.   

O Brasil é um país que possui importantes recursos naturais agregados à matriz 

elétrica, com destaque para as hidrelétricas, o que a torna frágil. Segundo o último Balanço 

Energético Nacional divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2021), ano base 

2019, 64% de toda a energia que é gerada no Brasil é oriunda do aproveitamento das fontes 

hídricas do país, a energia hidroelétrica, como demostra a Figura 1.  

 

Figura 1 - Matriz elétrica brasileira 

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética- EPE (2021). 

Organizado pela autora (2021). 
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A predominância de hidrelétricas é clara, porém, mesmo sendo uma fonte classificada 

como renovável, os impactos provenientes da construção de hidrelétricas são altamente 

agressivos, gerando transformações permanentes no território e nos sujeitos que nele estão 

inseridos. 

Segundo Castilho (2017), as hidrelétricas permitem o controle do volume d’água, 

assim como o fornecimento de grande quantidade de eletricidade. Além disso, existe uma 

instabilidade no desempenho desses empreendimentos, que ficam dependentes das condições 

climáticas. Nesse sentido, secas prolongadas podem afetar diretamente os níveis dos 

reservatórios, exigindo, assim, o acionamento emergencial de termoelétricas a gás ou a óleo 

para manter a demanda de energia.  

Tal fato confirma a afirmação de que a matriz elétrica brasileira é frágil, justamente 

por ter quase 70% de sua capacidade de geração proveniente de uma única fonte. Uma 

instabilidade nos índices de precipitação colocaria o setor em colapso.  

No Brasil, hoje, essa não é mais uma situação hipotética. Segundo o G1 (2021), no 

último mês de junho, o Ministério de Minas e Energia, juntamente com a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL anunciaram que o país vive uma “crise hídrica”, em que os níveis 

dos reservatórios das hidrelétricas do Sudeste/Centro Oeste estão com menos de 30% da 

capacidade. Além disso, as primeiras chuvas estão previstas somente para o mês de outubro. 

Em consequência dessa situação, houve um reajuste de 52% nas tarifas cobradas sob a bandeira 

vermelha.  

Para entendermos melhor como o Brasil entrou nessa situação de fragilidade elétrica, 

mesmo tendo uma das matrizes mais diversificadas do mundo, voltaremos à década de 1930. 

No intuito de integrar a região Centro-Oeste às demais regiões do país, a partir de 1930, várias 

ações governamentais foram postas em prática, fazendo com que visivelmente a região e, em 

especial, o estado de Goiás se tornassem um espaço de intensas disputas e interesses. Dentre 

essas ações, as mais importantes foram a Marcha para o Oeste1 e a construção de Goiânia, 

ambas encabeçadas pelo então presidente da época, Getúlio Vargas. Mais tarde, já na década 

de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960) seguiu o legado do desenvolvimento 

deixado por Vargas e deu início à construção de Brasília, arquitetada e construída para se tornar 

a nova capital do Brasil (PALACÍN; MORAES, 1994). 

                                                           
1 A Marcha para o Oeste foi uma ação governamental realizada por Getúlio Vargas, iniciada em 1938, carregava 

consigo o objetivo de integrar a regiões Norte e Centro-Oeste ao centro dinâmico do (restante do) Brasil, a ação 

resultou num aumento populacional significativo, principalmente da região Centro-Oeste. Com o passar dos anos, 

o movimento foi perdendo forças e a região Norte, que também estava dentro dos planos da marcha, pouco se 

beneficiou dessas ações (PALACIN; MORAES, 1994, p. 107-108). 
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 Essas e outras ações propiciaram o início de uma nova estrutura dinâmica 

organizacional e populacional no território brasileiro como um todo, principalmente para a 

expansão do estado de Goiás. Uma das consequências ocasionadas pela efetivação dessa nova 

estrutura organizacional e populacional que começa a se efetivar na década de 1930 em Goiás 

foi o aumento significativo do consumo de energia elétrica, insumo necessário para a 

estruturação do novo território. 

 A demanda por energia desencadeou também uma ascendência significativa na 

construção hidrelétrica em diversas partes de Goiás. Um dos motivos pelos quais isso se explica 

é que as principais bacias hidrográficas que abastecem o Brasil nascem e/ou cortam o Estado.  

Entre elas se destacam as bacias do rio Tocantins, Araguaia e Paranaíba.  

Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa é entender, com base na matriz 

elétrica brasileira e nas consequências decorrentes da construção de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs) no município de Iporá-GO, a importância e o papel da energia elétrica na 

construção e na efetivação do território.    

Para guiar a discussão, a Figura 2 demostra as perguntas que irão nortear a pesquisa. 

 

Figura 2 - Perguntas norteadoras 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os procedimentos metodológicos empregados na construção do texto se basearam em 

pesquisa bibliográfica, interpretações de dados secundários (análise de dados) obtidos junto às 

companhias, empresas e agências do setor elétrico nacional e, ainda, em informações recolhidas 

P
er

g
u
n
ta

s 
N

o
rt

ea
d
o
ra

s 

A energia elétrica realmente é um 
instrumento geopolítico? 

Como a energia elétrica pode ter influenciado na 
formação territorial de Goiás? 

Quais são as novas projeções para o setor 
elétrico de Goiás? Elas são viáveis?



13 
 

 

em trabalho de campo realizado junto aos atingidos pelas áreas de inundação das Pequenas 

Centrais Hidrelétricas Mosquitão e Santo Antônio do Caiapó, Goiás. No estudo de campo foram 

realizadas duas visitas à área e entrevistados dois grupos distintos de sujeitos encontrados na 

região dessas PCHs. O primeiro grupo (três entrevistados) é composto por aqueles sujeitos que 

foram atraídos pelas áreas de inundações, vendo nelas uma possibilidade de desenvolver 

atividades de lazer. E o segundo grupo (três entrevistados) é formado pelos sujeitos que já 

tinham propriedades às margens do rio Caiapó e viveram todo o processo de construção desses 

empreendimentos. Ambas as entrevistas foram realizadas utilizando as mesmas abordagens, 

entrevistas semiestruturadas.  

A pesquisa caminha sob a interpretação do território e as disputas sobre o seu uso, e é 

estruturada em três seções. A primeira seção apresenta uma discussão sobre o panorama geral 

do setor elétrico brasileiro, com ênfase na formação da matriz elétrica nacional e na discussão 

dessa energia como instrumento de poder influente na organização territorial do Brasil, e, ainda, 

como esse insumo é também um elemento geopolítico.  

A segunda seção apresenta debate sobre o processo de eletrificação e sua influência no 

processo de ocupação do estado de Goiás. Nessa questão são destacados os principais 

acontecimentos que marcaram a história da energia elétrica no Estado. Em seguida, é abordada 

a dinâmica do setor elétrico goiano a partir da criação da Centrais Elétricas de Goiás (Celg). E, 

para finalizar, é realizada uma explanação sobre a atual situação da matriz elétrica do Estado, 

destacando as novas projeções do setor.  

A terceira seção teve início com uma abordagem sobre a evolução do marco regulatório 

que incentivou a construção de PCHs por todo país. Em seguida, é apresentada a PCH 

Mosquitão e a PCH Santo Antônio do Caiapó e as consequências provenientes dessas 

construções. Ainda nesta seção foram mostrados os resultados do estudo empírico, sendo que, 

mesmo entrevistando um total de oito sujeitos, consta no texto trechos da fala de apenas dois 

(espécie de líderes), visto que a situação vivida por eles é a mesma retratada pelos outros 

entrevistados do seu grupo.   

Como resultado, a pesquisa conseguiu atingir seu objetivo de discutir a importância da 

energia elétrica para a construção e efetivação do território. A energia elétrica hoje não é mais 

um insumo que nos possibilita apenas comodidades e conforto, mas, um elemento de poder que 

diz muito sobre o território no qual fazemos parte.  

Ressalvamos que a pesquisa foi executa no difícil período da pandemia da COVID-19, 

que, além de dificultar as ações práticas como, por exemplo, o trabalho empírico, produz um 

conturbado efeito psicológico no fazer da pesquisa. Por outro lado, as incertezas das políticas 
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públicas direcionadas à pós-graduação e às perspectivas profissionais aumentam 

significativamente o nível das preocupações. Entretanto, temos claro que esses são momentos 

de oportunidades, a qualificação profissional é oportuna para se preparar e a pesquisa é uma 

contribuição social que vale o investimento, mesmo passando por esse momento pandêmico. 

Imbuídos por esses sentimentos, o momento de defesa se torna muito gratificante, e estamos 

certos de que o título de mestre nos tratará mais força para continuar no caminho da qualificação 

e da ciência.       
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SEÇÃO 1 

 

2. A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SUAS FORÇAS TRANSFORMADORAS 

 

A geração de energia elétrica direta e/ou indiretamente está associada à modernidade, 

aos avanços tecnológicos, ao desenvolvimento econômico e também territorial. Assim, muito 

cedo, a geração, a circulação e o consumo de energia elétrica se tornaram mundialmente a 

“chave” de um modelo de desenvolvimento (o progresso). Por isso, países fazem desse insumo 

uma prioridade para o seu crescimento e desenvolvimento.  

Indicadores como crescimento e desenvolvimento social e territorial, economia e 

energia elétrica se tornam cada vez menos indissolúveis diante dessa miscigenação, um fator 

que muitas vezes se torna invisível à grande parte da população, que goza dos benefícios da 

utilização dessa energia.   

Logo de início, é importante ressaltar a diferença entre matriz energética e matriz 

elétrica, pois mesmo a matriz energética sendo responsável pela efetivação da matriz elétrica, 

elas se diferem. De acordo com a empresa de pesquisa energética - EPE (2021), enquanto a 

matriz energética representa o conjunto de fontes de energia disponíveis para movimentar os 

carros, preparar a comida no fogão e gerar eletricidade, a matriz elétrica é formada pelo 

conjunto de fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica.  

A Figura 3 demostra a composição da matriz energética e da matriz elétrica brasileira.  
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Figura 3 - Composição da matriz energética e elétrica brasileira 
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Observando os dados da matriz energética, um fato que nos chama a atenção, em 

comparação com a matriz elétrica, é que a principal matéria prima presente nessa matriz é o 

petróleo e seus derivados (materiais fósseis), esse que corresponde a mais de 35% da totalidade.  

Já o fator que se destaca na matriz elétrica, sem dúvida, é a geração de energia 

hidrelétrica, que sozinha corresponde a quase 70% de toda a energia elétrica gerada no Brasil, 

seguida pela biomassa, gás natural e eólica. Vale mencionar que nos últimos cincos anos a 

produção solar está ganhando espaço, considerando que o território brasileiro está, em sua 

maioria, recoberto por um clima tropical, diante disso inferimos que esse potencial poderá 

ampliar sua escala em um período muito curto.    

No contexto em que a geração de energia elétrica está e sempre esteve diretamente 

atrelada aos fatores econômicos, Egler (2013, p. 31) ressalta que: 

 

A economia mundial defronta-se com uma questão crucial, que incide diretamente em 

seus fundamentos dinâmicos. Trata-se da questão energética, isto é, o padrão global 

de oferta e consumo das distintas fontes de energia que mantem a produção e garantem 

a reprodução social. 
 

  Já nas primeiras décadas do século XX, a relação entre energia e desenvolvimento se 

tornou ainda mais evidente. Existe notoriamente uma diferença de consumo de energia entre 

países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Os países 

desenvolvidos consomem mais energia do que os países subdesenvolvidos e/ou em 

desenvolvimento, isso reflete diretamente em todas as esferas da sociedade: na saúde, educação, 

transporte, cultura, segurança e lazer. Influencia também na expectativa de vida da sociedade e 

até mesmo nos índices de natalidade e mortalidade, sem mesurar a relação direta que a energia 

estabelece com o Produto Interno Bruto (PIB) do país.  

De acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica-CCEE (2020), a 

matriz elétrica brasileira passou por três estágios diferentes desde sua formação. O primeiro 

deles é chamado de modelo antigo e corresponde até o ano de 1995, o segundo estágio 

corresponde ao modelo de livre mercado, de 1995 a 2003, e o terceiro estágio, chamado de 

modelo moderno, corresponde a 2004 adiante. Esses três modelos estão detalhadamente 

expostos a seguir, na Tabela 1.  
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Quadro 1 - Mudanças no setor elétrico brasileiro 

 MODELO ANTIGO (ATÉ 

1995) 

MODELO DE 

LIVRE MERCADO 

(1995 A 2003) 

NOVO MODELO (2004) 

 

Financiamento através de recursos 

públicos 

Financiamento através de 

recursos públicos e 

privados 

Financiamento através de recursos 

públicos e privados 

Empresas verticalizadas Empresas divididas por 

atividade: geração, 

transmissão, distribuição e 

comercialização 

Empresas divididas por atividade: 

geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, importação e 

exportação. 

Empresas predominantemente 

estatais 

Abertura e ênfase na 

privatização das Empresas 

Convivência entre Empresas Estatais e 

Privadas 

Monopólios - Competição 

inexistente 

Competição na geração e 

comercialização 

Competição na geração e 

comercialização 

Consumidores Cativos Consumidores Livres e 

Cativos 

Consumidores Livres e Cativos 

Tarifas reguladas em todos os 

segmentos 

Preços livremente 

negociados na geração e 

comercialização 

No ambiente livre: Preços livremente 

negociados na geração e 

comercialização. No ambiente 

regulado: leilão e licitação pela menor 

tarifa 

Mercado Regulado Mercado Livre Convivência entre Mercados Livre e 

Regulado 

Planejamento Determinativo - 

Grupo Coordenador do 

Planejamento dos Sistemas 

Elétricos (GCPS) 

Planejamento Indicativo 

pelo Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) 

Planejamento pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) 

Contratação: 100% do Mercado Contratação: 85% do 

mercado (até agosto/2003) 

e 95% mercado (até 

dez./2004) 

Contratação: 100% do mercado + 

reserva 

Sobras/déficits do balanço 

energético rateados entre 

compradores 

Sobras/déficits do balanço 

energético liquidados no 

MAE 

Sobras/déficits do balanço energético 

liquidados na CCEE. Mecanismo de 

Compensação de Sobras e Déficits 

(MCSD) para as Distribuidoras. 

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica-CCEE (2020).  

Organizado pela autora (2021). 

Tendo como base o quadro 1, notamos as transformações que o setor elétrico brasileiro 

passou até chegar ao que temos hoje. Nessa periodização, podemos observar que um primeiro 

fator a ser evidenciado é que, até 1995, esse setor recebia financiamentos exclusivamente 

provenientes de recursos públicos. Após a instauração do segundo estágio, pós 1995, modelo 

de livre mercado, além do setor continuar recebendo financiamentos por meio de recursos 
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públicos, houve também a inserção de financiamentos privados no setor elétrico do país. 

Segundo a CCEE (2020), esse modelo de financiamento descentralizado, que se estabeleceu 

depois da década de 1995, prevalece até os dias de hoje. Tal período é marcado pelas chamas 

políticas de abertura da economia, dito liberal, que se inicia no governo Fernando Collor e é 

aprofundado no governo do Fernando Henrique Cardoso (FHC).    

Outro fator a se observar é quanto ao valor de comercialização da energia, a princípio, 

no modelo antigo até 1995, essas tarifas eram reguladas em todos os segmentos, ou seja, o 

estado regularizava o valor de comercialização da energia gerada. De 1995 até 2003, como 

apresenta a tabela, as tarifas/preços começam a ser livremente negociadas tanto na geração, 

quanto na comercialização.  

No último estágio, denominado de novo modelo, de 2004 em diante, esses valores e 

tarifas passaram a ser negociados em um ambiente livre, em que os preços são livremente 

negociados, tanto na geração, quanto na comercialização. O diferencial do novo modelo a partir 

de 2004 para o modelo de livre mercado de 1995 a 2003, é que ele miscigena e atende tanto ao 

ambiente livre, quanto ao ambiente regulado, onde as tarifas e valores são estabelecidos por 

leilões e licitações, buscando sempre estabelecer uma menor tarifa de mercado. Esse modelo 

misto foi implementado no governo Luiz Inácio Lula da Silva, quando o Estado passou a ter 

mais presença na governança do setor. No período Dilma Rousseff, o governo propôs uma 

reformulação, buscando renovar as concessões, baseando-se em renegociações a partir de 

amortizações das unidades produtoras mais antigas, no entanto, houve uma reação negativa do 

setor.    

Em sua grande maioria, a geração de energia elétrica ocasiona inúmeras transformações, 

tais impactos refletem diretamente no território e em como o mesmo é utilizado. Nesse sentido, 

Goldemberg e Lucon (2012, p. 112) afirmam que:  

 

O consumo de energia é a principal origem de grande parte dos impactos ambientais, 

em todos os níveis. Em uma escala micro, é o caso das doenças respiratórias pelo uso 

primitivo da lenha. Num nível macro, é a principal fonte das emissões de gases de 

efeito estufa, que intensificam as mudanças climáticas e causam perda de 

biodiversidade. Em algumas situações a energia não tem um papel dominante, mas 

ainda é importante: é o caso por exemplo, da degradação costeira e marinha devida, 

em parte, a vazamentos de petróleo e outros desastres ambientais.  

 

Considerando essa colocação de Goldemberg e Lucon sobre a dimensão dos impactos 

ocasionados em decorrência da geração e do consumo de energia, e tendo em mente que todos 

esses impactos se efetivam diretamente no território, Raffestin (1993) explica como se dá a 
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efetivação e a transformação do espaço em território, já que o mesmo tornou o espaço um palco 

das representações humanas.  

 

O Território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um 

ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar 

de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo pela representação), o ator 

territorializa o espaço. [...] O território nessa perspectiva é um espaço onde se 

projetou, seja energia e informação, que por consequência, revela relações marcadas 

pelo poder. A humanização da natureza não cria um espaço geográfico/social ou uma 

organização espacial, e sim, um território (RAFFESTIN, 1993, p. 143).  

 

No caso da energia, dentro da sociedade capitalista na qual vivemos, o ator apresentado 

por Raffestin é o mercado, a partir da comercialização da energia. Essa energia se torna 

mercadoria e entra nas redes de circulação, e mesmo que tenhamos territórios com 

particularidades, territórios de produtores e consumidores, eles se articulam entre si, estão 

entrelaçados, pois os territórios consumidores precisam dos territórios produtores, então eles 

podem até possuir suas particularidades, porém, mesmo que de forma indireta, estão 

entrelaçados. 

Dessa forma, Crevoisier (2003, p. 105) aponta que: “o território é entendido como um 

espaço construído de um conjunto de relações entre os homens e entre os homens e seu ambiente 

material”. Assim, as relações existentes entre a geração de energia, o homem e o meio ambiente 

se dão a partir do momento em que o homem se apropria da natureza e passa a transformá-la 

em mercadoria ou em matéria-prima, fazendo com que a mesma seja utilizada como um 

instrumento de poder para que ele se estabeleça no território. Já segundo Gomes (2005, p. 165),  

 

O que transforma uma área ou um espaço em território é a maneira pela qual essa 

ordem espacial serve como um instrumento essencial a quem exerce o controle sobre 

as outras pessoas. Assim, levando ao extremo essa delimitação conceitual, podemos 

dizer que o território só existirá quando o poder for construído a partir do controle 

sobre esse espaço. 

  

Diante dos entendimentos feitos por Raffestin, Santos e Gomes, podemos dizer que o 

território é o espaço no qual inicialmente é projetada a força de trabalho, as ações do homem, 

e, em consequência desse “investimento”, nesse mesmo território é que se revelam as relações 

marcadas pela disputa de poder.  

Assim, Raffestin (1993) complementa dizendo que “o poder é a prisão original, o 

território é a prisão que os homens constroem para si”. E ainda afirma que: 

 

A territorialização do espaço ocorre na medida em que esse espaço é 

humanizado/historicizado, ou seja, é modificado pelas relações de trabalho e contém 
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por isso, relações de poder. Isto significa que as instalações dos fixos e fluxos no 

espaço, bem como todas as instalações no processo de organização espacial como a 

agricultura, pecuária, indústrias, rodovias, etc., são produções do trabalho humano que 

transformam o espaço em território (RAFFESTIN, 1993, p. 151). 

 

Tendo como base essa passagem de Raffestin (1993) para pensarmos na geração de 

energia, os fixos seriam as unidades produtoras, sejam elas de qualquer natureza, as redes de 

transmissão e o consumo. Já o fluxo seria a própria energia em si, essa que precisa dos fixos 

para ser gerada, e, depois, das redes de distribuição para então chegar aos consumidores.   

Essas transformações ocasionadas pelo homem na natureza impactam de forma 

significante a organização espacial de um território. Um exemplo claro e evidente dessas 

transformações e impactos se dá a partir da necessidade de geração de energia, insumo que, 

principalmente após a estruturação da nova ordem mundial no século XX, estabeleceu-se. 

Assim, o território, além de se tornar o grande protagonista das ações humanas, também se 

consolidou como um instrumento de poder, fazendo com que ter o seu domínio hegemônico se 

tornasse hoje uma verdadeira “caça ao tesouro”.  

O território é política e cultura, pois o mesmo é delimitado por e a partir das relações de 

poder, porém, esse poder não é somente do Estado e não deve se confundir com a violência e a 

dominação. Sendo assim, o território é apreendido em múltiplas formas e funções, valorizando 

as mudanças que o poder pode e provoca nele (SOUZA, 2001). 

Haesbaert (2006, p. 112) assevera que: “o território surge quando, dentre outros, um 

indivíduo ou um grupo busca atingir, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e 

relacionamentos em determinada área geográfica”. Por outro lado, Almeida (2005) afirma que:  

 

Como organização do espaço, pode-se dizer que o território responde, em sua primeira 

instância, a necessidades econômicas, sociais e políticas de cada sociedade e, por isso, 

sua produção está sustentada pelas relações sociais que o atravessam. Sua função, 

porém, não se reduz a essa dimensão instrumental; ele é também objeto de operações 

simbólicas e é nele que os atores projetam suas concepções de mundo (ALMEIDA, 

2005, p. 108). 

 

Nesse sentido, entendemos que a construção do território é dada diante de diversos 

interesses, sejam eles econômicos, políticos, sociais e, conforme Almeida (2005), também 

culturais. Porém, para que o território se consolide, aspectos como relações sociais, culturais, 

simbólicas e identidárias não devem ser desconsiderados.  

Existe uma associação entre território, poder e energia. Essa tríade é um dos fortes 

elementos da geopolítica, que, em curtas palavras, é a política que rege o território, essa que é 

regulamentada pelo Estado. A subseção 2.1 irá caminhar por esta discussão. 
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2.1 ENERGIA E TERRITÓRIO: RELAÇÕES DE PODER  

 

A organização social humana está em constante transformação desde os tempos pré-

históricos. Esses aperfeiçoamentos ou mesmo transformações, como já mencionado, estão 

diretamente atrelados ao território, ao uso de técnicas e ao trabalho. As adaptações e condições 

de vida do homem estão abertamente inseridas no território que o mesmo ocupa. Segundo 

Santos (1978; 1996) e Santos e Silveira (2001), a compreensão sobre o território pode ser 

sintetizada conforme exposto no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Conceito de Território 

 

 

 

 

 

 

TERRITÓRIO 

- É um dos componentes do Estado-nação. A relação entre o povo 

e seu espaço e as relações entre os diversos territórios nacionais são 

reguladas pela soberania (SANTOS, 1978).  

 

- O território é imutável em seus limites, uma linha traçada em 

comum acordo ou pela força. Este território não tem forçosamente 

a mesma extensão através da história (SANTOS, 1978).  

 

- O território são as formas, mas o território usado, são os objetos e 

ações, sinônimo de espaço humano e habitado. O território hoje, 

pode ser formado por lugares contíguos e lugares em rede 

(SANTOS, 1994).  

 

- O uso do território pode ser definido pela implantação de 

infraestruturas para as quais estamos igualmente utilizando a 

denominação de sistemas de engenharia, mas também pelo 

dinamismo da economia e da sociedade (SANTOS, 2001). 
 

Fonte: Santos (1978; 1996); Santos e Silveira (2001). 

Organizado pela autora (2021). 

 

Silveira (2006, p. 138) complementa dizendo que devemos olhar e compreender o 

território diante de seu uso. Assim, “esse território usado deve ser abarcado como um conjunto 

de existências materiais e imateriais, onde somos convidados a compreender seu 

funcionamento”. 

 A partir desse pensamento de Silveira, Milton Santos (2002) apresenta a definição de 

território ao afirmar que ele surge como uma categoria de análise, admitindo-o como o 

“fundamento do trabalho, lugar de residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício 

da vida” (SANTOS, 2002, p. 67).  

Seguindo nessa perspectiva, o autor define o território usado que se desponta por meio 

de novos recortes descritos pelo papel da ciência, da tecnologia e da informação destacados 

pela mundialização e pela globalização, a partir dos seguintes segmentos: a) as horizontalidades 

manifestadas pela adjacência dos lugares vizinhos aglomerados pela continuidade territorial, os 
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espaços banais, e as verticalidades formadas por pontos afastados uns dos outros ligados por 

diferentes formas e processos sociais, as redes; b) as diversas formas de acontecer solidário, 

como o homólogo, marcado pelas complementaridades funcionais (agrícola-urbano), o 

integrante, acentuado pelas relações campo-cidade e entre cidades (produção- intercâmbio), e 

o hierárquico, ajustado na racionalização das atividades e do comando de uma organização; e 

c) dialética do território, diante de um controle local da parcela técnica da produção e de um 

controle remoto da parcela política (SANTOS, 1993). 

Em síntese, o território usado partindo das colocações de Milton Santos é definido por 

seus objetos e ações, associado à apreciação da fluidez que administra as relações econômicas, 

o que seria sinônimo de espaço humano, espaço habitado. É aquele apropriado por uma 

população, onde a sociedade local estabelece suas manifestações de vida social, inclusive o 

dinheiro. Trata-se de um arcabouço dotado de movimentos próprios. É o chão mais a identidade, 

como a ideia de tribo, povo, nação, e, depois, de estado nacional que transcorre dessa relação 

tornada profunda (SANTOS, 1996). 

Nesse sentido, a informação desempenharia, no período atual, o fundamental papel de 

reunir as distintas porções territoriais, em um território composto por lugares contíguos e 

lugares em rede, oferecendo possibilidade do nascimento e/ou surgimento de novas 

“solidariedades” e interações. 

 

O uso do território pode ser definido pela implantação de infraestruturas, para as quais 

estamos utilizando a denominação sistemas de engenharia, mas também pelo 

dinamismo da economia e da sociedade. São os movimentos da população, a 

distribuição da agricultura, da indústria e dos serviços, o arcabouço normativo, 

incluído a legislação civil, fiscal e financeira, que juntamente como o alcance e a 

extensão da cidadania, configuram as funções do novo espaço geográfico (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001, p. 21). 

 

A energia elétrica tomou um papel de protagonista na sociedade, a mesma é utilizada 

para alimentar grande parte das infraestruturas construídas a partir do uso do território, além de 

estar presente na agricultura e nos serviços. Tendo que alimentar uma rede de consumo cada 

dia mais elevada, a geração de energia se tornou uma ameaça real para alguns grupos da 

sociedade (sobretudo ribeirinhos, camponeses), pois esses empreendimentos ameaçam as 

relações de identidade desses povos com o território. Como descreve Almeida (2005, p. 103): 

 

A construção das hidrelétricas forma enclaves modernos e os desdobramentos 

políticos dela decorrentes tendem a romper com as tramas e com os laços que 

conformam as relações de identidade com o território, alterando-as ou substituindo-

as por outras. Este rompimento ocorre uma vez que os habitantes locais passam a se 

relacionar com outros territórios impostos no ato de construção de barragens e usinas 

hidrelétricas. As atividades econômicas, a vida social, as relações das populações que 



24 
 

 

aí residem defrontam-se, portanto, com o novo, o ambiente desconhecido proposto 

pelo sistema hidrelétrico. 

 

O processo de modernização desencadeia a espacialização do modo capitalista de 

produção, e a materialização desse processo ocorre em dois planos distintos: no plano formal 

(que seria na paisagem); e no plano das relações políticas (nesse caso, o território). O fato da 

modernização contemplar e alcançar tanto o campo como a cidade de maneira integral, 

adicionado ao caráter categórico das condições políticas, explica a nossa opção por nomear esse 

processo de modernização, o que não nos evita de destacar, por exemplo, outras dimensões da 

espacialidade da modernização, mas aviva a nossa apreensão com o sentido político desse 

processo (CASTILHO, 2014). 

Nesse processo de modernização, as inovações tecnológicas carregam consigo uma 

ilusória ideia de transformação, essa aparente imagem de transformação se explica pelo fato de 

que as mudanças só se dão efetivamente no campo da forma e no campo do aspecto técnico. 

Para que as inovações tecnológicas efetivamente signifiquem transformações, as mesmas 

necessitam atingir o ápice da totalidade nas relações sociais de produção e não apenas 

contemplar as formas e os aspectos técnicos.  

Outro elemento a ser indagado quanto às inovações tecnológicas é que elas são 

incorporadas e compostas por tensões políticas, essas que, por sua vez, são bem organizadas 

pelas corporações que chefiam a produção e ainda a funcionalidade do território como um todo.   

Com base na discussão de modernidade e inovações tecnológicas, a energia elétrica se 

tornou um dos insumos básicos que alimenta a produção e a acomodação da vida humana na 

contemporaneidade.  

Um dos papéis que a energia elétrica carrega consigo é o da disputa e, 

consequentemente, do poder. A energia se tornou, no mundo moderno, um grande causador de 

conflitos, e ainda se tornou uma forte arma de articulações políticas por todo o mundo, em que 

os países buscam substancialmente a autossuficiência e o monopólio da produção para 

atestarem seu poder e soberania sobre o território. Em síntese, o que fica evidenciado é que o 

controle, a autossuficiência energética, é uma das formas de se estabelecer poder e domínio 

sobre o território (CASTILHO, 2014).  

O poder é exercido sob um determinado território e se torna uma capacidade de 

autoridade e/ou uma dominação exercida pelo Estado sobre o mesmo, por isso é também 

importante analisar geopoliticamente o território e suas amarras ao setor energético. Nesse 

sentido, Raffestin (1993, p. 48) assevera que “o poder rompe à vontade, é uma ordem ou 

obstáculo material, e a todo instante ele é violado. Já enquanto força, o poder é eterno, contudo, 
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não se revela a competência de destruí-lo. O poder está sempre interligado ao medo, ao terror, 

a violência e a ideologia”  

A geopolítica se fundamenta diante da relação direta de poder que o Estado exerce 

sobre o território. A partir do momento em que o território é apropriado pelo homem, a 

geopolítica se torna uma ponte que interliga esse território ao Estado. “O poder, é um dos 

elementos centrais que compõem a base da geopolítica, fazendo com que essa ramificação da 

geografia tenha como objetivo, a busca pela hegemonia, dominação mundial, e isso se dá a 

partir do uso e apropriação territorial” (BONFIM; HONEGER, 2011, p. 78). 

A geopolítica está centrada em diversos elementos para a sua efetivação, o que implica 

até mesmo na disposição/organização de um território. Portanto, como elemento de análise e 

estudo das relações internacionais, salientamos a importância que os fatores de localização 

exercem nas relações entre os países, considerando os elementos geográficos como 

fundamentais na política governamental e na efetiva posição relativa das nações (CONANT; 

GOLD, 1981). 

A organização geopolítica de um território influencia diretamente na distribuição de 

renda, levando em consideração que esse território é um símbolo de poder, e o sistema 

econômico capitalista que o move se constitui como um elemento essencial para os parâmetros 

econômicos, seja ele local ou até mesmo global.  

Segundo Mousinho et al. (2017, p. 90), “a energia e a geopolítica sempre caminharam 

conjuntamente e certamente nunca houve um momento histórico em que a energia não fosse 

vista de um ponto de vista estratégico”.  Diante dessa dualidade surge o conceito de geopolítica 

de energia. Oliveira (2012, p. 31) define a geopolítica da energia como sendo uma “análise dos 

elementos geopolíticos e estratégicos que influenciam a exploração, infraestrutura, transporte e 

uso final de recursos energéticos”.          

Com relação às dimensões de poder que a geopolítica exerce sobre um território, Bonfim 

e Honeger (2011, p.31), de forma geral, destacam quatro elementos básicos para a sua 

efetivação: tendência dos Estados em face das condições geográficas; forma dos territórios dos 

Estados; posição dos territórios dos Estados; e linha periférica do território dos Estados. Para o 

autor, esses elementos são a base da formação econômica e política de um território, como 

demonstra o fluxograma da Figura 4. 
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Figura 4 - Base da formação Geopolítica 

 
Fonte: Bonfim e Honeger (2011, p. 31). 

Organizado pela autora (2021). 

 

Como já previamente ressaltado, o sistema geopolítico influencia diretamente na 

formação econômica de uma nação, tornando-se um dos grandes responsáveis pelo 

fortalecimento do intercâmbio de mercadorias entre as nações de todo o mundo.  

Atualmente, a relação de interdependência entre países se tornou uma prática cada vez 

mais frequente e importante. A geopolítica, além de se tornar um forte elemento responsável 

pela organização da dinâmica econômica de um território/nação, transformou-se, ainda, em um 

elemento de equilíbrio na balança comercial mundial, já que necessariamente é muito 

importante que haja uma estabilidade entre quem produz/gera e exporta, e quem consome e 

importa, seja mercadorias in natura, seja em estado primário, as commodities, que é o caso do 

Brasil. 

 A respeito da relação entre geopolítica e poder econômico, Bonfim e Honeger (2011, p. 

92) acrescentam que:  

 

[...] essa assimétrica relação desperta a atenção de Kjëllén, criador da Geopolítica, que 

desenvolve o mesmo raciocínio sobre o espaço ser fundamental para a consolidação 

do poder, agregando considerações mais amplas sobre os aspectos da população, da 

economia e da política. Fortalecendo, ainda, a idéia do poder do Estado com a criação 

do Nacionalismo (BONFIM; HONEGER, 2011, p. 92).  

 

Nesse sentido, os autores ainda complementam essa ideologia dizendo que, após a 

estruturação da nova ordem mundial, a geopolítica organizou suas diretrizes centradas em três 
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poderes, e que a partir de então a organização espacial do território, das nações e da sociedade, 

de forma direta, passa a ser regida tendo como base a nova estrutura organizacional que se 

forma. O fluxograma da Figura 5 apresenta as três vigentes diretrizes da Geopolítica 

estruturadas após a efetivação da nova ordem mundial, no século XX. 

 

Figura 5 - Diretrizes de poder da Geopolítica 

Fonte: Bonfim e Honeger (2011, p. 96). 

Organizado pela autora (2021). 

 
 

Com base na Figura 5 e nas contribuições de Raffestin (1993), entendemos que o 

território é fruto da humanização do espaço. Essa humanização se dá a partir do trabalho que, 

consequentemente, cria as relações de poder de um território. O poder, que nesse caso se 

fragmenta em Real, Latente e Prestígio, uma vez incorporado ao território faz com que o mesmo 

se torne um trunfo geopolítico que fica controlado pelo Estado. 

O fato de chamar a atenção para a geopolítica, mesmo sem um aprofundamento 

necessário, é por considerá-la intrínseca ao território. Na perspectiva da energia, a geopolítica 

está no controle desse território, especialmente sobre as fontes geradoras e a distribuição da 

energia. Inegavelmente, os agentes públicos e privados estabelecem estratégias para 

apropriação das localizações com potencial produtor e distribuidor de energias, nas suas 

diferentes fontes (hídrica, reservas de hidrocarbonetos, terra para produção de biomassa, entre 

outros). O monopólio da produção/circulação e o seu controle é um componente presente na 

organização do território.  

 

O Poder 
Real

• Aquele que o Estado dispões efetivamente no momento.

O Poder 
Latente

• O que o Estado possui em potencial, isto é, ainda sem sua
utilização, mas possível de fazê-lo; se for considerável,
provoca sua valorização no contexto mundial.

O Poder 
Prestígio

• Atribuído a um Estado pelos outros, em função da soma dos
seus poderes real e latente.
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2.2 ENERGIA ELÉTRICA, UM INSTRUMENTO GEOPOLÍTICO NA 

CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Além do território ser um elemento de suma importância na leitura geopolítica e, 

consequentemente, um instrumento de poder, outro elemento que também se destaca nessa 

leitura é a energia. No início do século XX ela se tornou um relevante artifício da geopolítica, 

deixando evidenciado que na época moderna o poder mundial se baseia no domínio/controle 

sobre as redes de energia e dos fluxos (FAIRGRIEVE, 1941).  

A geopolítica mundial de energia se encontra, no momento, em um significativo 

processo de transformação. Nos países centrais (desenvolvidos) está em curso um aumento 

expressivo da eletricidade como oferta primária de energia. É um processo que se atrela à 

descarbonização mediante a diminuição do uso dos combustíveis fósseis, como o carvão, mas 

também por meio de uma menor utilização do petróleo para a geração de energia e para os 

transportes (OLIVEIRA, 2012).  

Na discussão da geopolítica da energia, um dos fatores que tomam lugar de destaque 

nesse estudo é a localização geográfica, que deve ser sempre observada quando analisadas as 

questões de acesso às matérias-primas ou aos recursos energéticos primários. As fontes de 

energia primária dependem de um conjunto de mecanismos de transformação e transporte para 

serem empregadas nos centros consumidores. Outros fatores também se fazem importantes na 

geopolítica energética, desde as linhas de suprimento, até a tecnologia e as instalações de 

processamento. 

Os elementos que impactam a oferta e a demanda de energia estão visíveis desde a 

apreciação das reservas, processamento, novas descobertas, aumento do consumo de energia, 

pesquisa e tecnologia energética, até os aspectos como indicadores de crescimento econômico, 

necessidades de um sistema econômico específico e disponibilidade de substitutos ou 

alternativas energéticas (CONANT; GOLD, 1981). 

 Os autores ainda afirmam que, para essa geopolítica da energia, ou geopolítica 

energética, há um problema central que diariamente vem sendo encarado pelas nações que têm 

a característica de importadores de energia, que é a dificuldade de acesso às fontes de 

suprimento externas, em que a capacidade de controle ou segurança consequentemente são 

diminuídos. Na visão de Conant e Gold (1981), três interesses comuns que diretamente 

envolvem a problemática do acesso aos recursos energéticos se destacam entre os países que 

são dependentes da importação de energia, são eles: 
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1. O suprimento de energia importada deve ser suficiente; existe um nível de 

importações abaixo do qual a segurança nacional é colocada em risco. 

2. O suprimento de energia importada deve ser contínuo. Interrupções ou cortes de 

suprimento podem ter sérias repercussões políticas e econômicas nos países 

industrializados. Naturalmente é esta vulnerabilidade a interrupções do suprimento 

que dá aos estados fornecedores uma poderosa arma contra os países que dependem 

de energia importada. 

3. A energia importada dever ser obtida a preços “razoáveis”, o difícil é definir os três 

aspectos do acesso. É evidente que o preço pago deve guardar algumas relações com 

o custo de formas alternativas de energia, tanto disponíveis, quanto planejadas. O 

preço deve também refletir o fato de que as atuais fontes de energia não são renováveis 

e suas reservas estão diminuindo. O preço também deve refletir uma “capacidade de 

pagar”.  

Esses três fatores – um suprimento suficiente e contínuo a um preço razoável – 

consistem um trio indissolúvel de interesses energéticos. A falta de qualquer um 

desses fatores, podem ter consequências desastrosas para o bem-estar econômico, a 

estabilidade política e a segurança nacional do país consumidor (CONANT; GOLD, 

1981, p. 114, grifos dos autores). 

 

De acordo com Becker (2005, p.89), “atualmente, e particularmente devido à 

globalização, a geopolítica assumiu um alcance mais amplo, expandindo seu espectro de 

análise”. A autora ainda complementa afirmando que:  

 

A geopolítica é caracterizada por intervenções leves e mesmo por guerras, no que diz 

respeito à conquista de territórios. Nesse sentido, o Estado costumava ser a figura 

central da geopolítica, uma vez que era considerada a única fonte de poder, a única 

representação política. No entanto, no presente, a geopolítica opera principalmente 

através do poder de influenciar a tomada de decisão dos Estados sobre o uso do 

território devido ao fato de que a conquista de territórios e colônias se tornou muito 

cara (BECKER, 2005, p. 90).  
 

Em síntese, devemos compreender que a energia é um insumo estratégico no mundo 

contemporâneo, independentemente da fonte utilizada para sua geração (hidráulica, solar, 

fóssil, nuclear, etc.), já que todas as fontes são sensíveis às ações geopolíticas (ações de controle 

e dominação de poder).  

De acordo com Goldemberg e Lucon (2012), o que precisa ser evidenciado a partir da 

ótica da energia é que a mesma é apenas uma das condições para o chamado desenvolvimento 

e não o desenvolvimento em si, ou seja, ela propicia o desenvolvimento, porém não significa 

que o seja, pois, desenvolver está intimamente atrelado a possibilitar o acesso ao produzido 

pelas pessoas, realidade que infelizmente não temos, pois o que há aqui no Brasil é uma grande 

concentração e má distribuição de renda.  

Assim, diante das discussões apresentadas no decorrer da primeira seção, conseguimos 

observar que a energia elétrica, de fato, é um importante instrumento geopolítico, e os territórios 

que têm o controle da geração utilizam esse insumo como uma verdadeira “arma” de dominação 
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e poder. É impossível desconsiderar que a geração de energia elétrica ocasiona significantes 

impactos em diferentes magnitudes: local, regional e até mesmo global. 

Esses impactos ocasionados pela geração e pela distribuição de energia são 

transformações que, além de deixarem cicatrizes em ecossistemas inteiros, podem ocasionar 

também marcas em gerações, não limitadas apenas às condições materiais, mas também 

imateriais. 

 O Brasil é um país que possui importantes fontes de gerações naturais de energia, haja 

vista possuir uma matriz elétrica bem diversifica. Além dessa diversificação, segundo a EPE 

(2020), (64%, segundo EPE, 2021 – gráfico) de toda energia gerada no país é oriunda da fonte 

hidráulica, que mesmo sendo renovável desencadeia significantes impactos ao território e aos 

sujeitos que ali estão inseridos.  

A construção da usina hidrelétrica de Itaipu estabeleceu uma aliança entre Brasil e 

Paraguai. Consequentemente, a aliança abriu portas para novas parcerias internacionais em 

território brasileiro, e Goiás, com toda sua capacidade de instalação, tornou-se um grande 

atrativo para investidores do segmento energético de todo o mundo. Uma dessas alianças 

estabelecidas no estado de Goiás aconteceu em 1988, como afirma Rocha (2005):  

 

Em 1988, o governo de Goiás deu início a entendimentos com o Overseas Economic 

Cooperation Found, organismo do governo do Japão também conhecido como Fundo 

Nakasone. Essas negociações centravam-se no objetivo de obtenção de recursos para 

a ampliação das linhas da Companhia, subestações de grande porte e para um 

programa de ligação de 20 mil propriedades rurais. Seriam US$ 124 milhões, mas a 

moratória decretada pelo governo de José Sarney impediu o imediato ingresso dos 

recursos, o que viria a ocorrer em 1991, seis meses após o término da administração 

Santillo (ROCHA, 2005, p.136). 

 

Como toda decisão tomada possui aspectos positivos e, consequentemente, um lado 

negativo, no caso dessas alianças internacionais não foi diferente. Se, por um lado, o setor 

energético brasileiro, em especial, o goiano, expandiu consideravelmente em um curto espaço 

de tempo, e isso é algo positivo, por outro, as dívidas ocasionadas por essa expansão se tornaram 

bilionárias. Rocha (2005) afirma que o setor energético brasileiro de fato estava, no início dos 

anos 1980, com uma dívida externa superior a US$ 10 bilhões. 

Mesmo tendo ciência da significância que é essa dívida contraída pelo governo 

brasileiro, Chaves (2021) afirma que, de forma geral, foi a presença e a atuação estatal que 

permitiu que o Brasil conseguisse construir um dos sistemas elétricos mais admiráveis do 

mundo. Um sistema interligado e fundamentado em fontes renováveis de energia, com a 

construção de verdadeiros prodígios da engenharia mundial, como são as usinas hidrelétricas 

de Itaipu e Tucuruí. 
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Os anos 1990 chegaram, e com as dívidas ainda em ascensão, uma das “soluções” 

encontradas pelo governo Fernando Collor de Mello foi a privatização das empresas energéticas 

estatais, iniciando-se, assim, uma grande onda de privatizações que assolou todas as regiões do 

Brasil. Rocha (2005, p. 142) assegura que “a proposta de privatização fazia parte do Plano 

Nacional de Descentralização, do governo Fernando Collor de Mello, iniciado em 1990, 

definido como prioridade a venda das empresas majoritariamente controladas pelos governos 

estaduais”. Além disso, as empresas federais que atuavam no segmento da distribuição seriam 

alienadas.  

Uma observação importante a ser feita nesse momento, segundo Chaves (2021), é que 

a reforma brasileira foi baseada no processo de privatização inglês2. Porém, o que as 

consultorias estrangeiras contratadas pelo governo brasileiro para propor a reforma não 

avaliaram é que, ao contrário da Inglaterra, país menor que o estado de São Paulo (tanto em 

expansão, quanto em população), plenamente desenvolvido e cuja matriz elétrica era baseada 

na termoeletricidade (principalmente carvão e gás natural), o Brasil era um país continental, em 

desenvolvimento e que, portanto, necessitaria expandir muito sua infraestrutura e com um 

parque gerador baseado na hidroeletricidade. 

 Além de desconsiderar todos esses fatores, ao se basear no plano de privatizações inglês 

para planejar essas ações no Brasil, as facetas da reestruturação econômica brasileira, da qual 

as privatizações faziam parte, eram bem audaciosas, constando até mesmo a Eletrobrás, maior 

responsável pelo planejamento de expansão, geração e transmissão de energia elétrica do país. 

Porém, por ser uma empresa de grande magnitude sua venda se trataria de algo carregado de 

complexidades, por esse motivo apenas a geração da Eletrosul foi privatizada/vendida, como 

afirma Chaves (2021): 

 

A proposta de reestruturação também contemplava a privatização da Eletrobrás, que 

na época era responsável não só pela maior parte da energia gerada e pelo sistema de 

transmissão do país, mas também por coordenar tanto o planejamento da expansão no 

setor, quanto a própria operação integrada do sistema elétrico nacional.  O plano 

consistia em vender separadamente as subsidiárias do grupo (CHESF, Eletronorte, 

Furnas, Eletrosul), que teriam as atividades de geração e transmissão separadas, 

visando a venda, inicialmente, apenas da geração. Até pelo tamanho e pelas 

atribuições da Eletrobrás, esse processo de privatização era bem mais complexo e por 

fim, apenas a geração da Eletrosul foi vendida (CHAVES, 2021, p. 06). 

 

                                                           
 2 O setor elétrico inglês passou por um processo de desverticalização, isto é, separou-se a geração, a transmissão 

e a distribuição do fornecimento de energia elétrica, essa última representando a venda ao consumidor final. O 

objetivo principal foi promover a competição onde fosse possível, ou seja, na geração e fornecimento de energia 

elétrica (SÁ, 1995). 
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 Desencadeado pela complexidade por trás da tentativa de privatização da Eletrobrás, no 

início da primeira administração de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi criado o 

Conselho Nacional de Descentralização (CND). Um ano depois, pela Lei n. 9.427, de 26 de 

dezembro de 1996, foi instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sucedendo o 

antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). A Aneel assumiria as 

atribuições referentes à fiscalização dos serviços, que passavam a ser executados por empresas 

privadas, assim como concessões e licitações (ROCHA, 2005). 

Fica mais que evidenciado que a grande alegação utilizada pelo governo FHC para dar 

sustentação e início ao processo de privatização é que na época (1995) existia um grave 

problema de inadimplência em todo setor elétrico brasileiro. Segundo Rocha (2005, p. 142), “a 

primeira empresa estatal a ser vendida, em 1996, foi a Companhia de Eletricidade do Rio de 

Janeiro, Cerj. E só em 1997, seriam privatizadas nove concessionárias estaduais, levadas a 

leilão”. É importante reforçar aqui que nesse período do governo FHC há um movimento 

importante para a privatização dentro de um discurso geral sobre a abertura econômica nacional. 

 Em cenário estadual, somente em Goiás a energia gerada a partir das hidrelétricas 

extrapola o índice nacional de 60%, chegando a 66,6%. Diante disso, a segunda seção tem como 

objetivo apresentar, em síntese, o processo de eletrificação do estado de Goiás e as 

transformações territoriais ocasionadas em meio a esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



33 
 

 

SEÇÃO 2 

 

3 AS TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS EM GOIÁS PROVENIENTES DA 

GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

 

O processo de eletrificação do território goiano tem início no final da Primeira Guerra 

Mundial, em 1918, com uma usina construída no rio Vermelho, localizado na Cidade de Goiás, 

até então capital do estado. Nessa fase pioneira toda a energia gerada por esse empreendimento 

estava voltada para atender às necessidades comuns da população, como a iluminação pública. 

Uma observação importante a ser feita sobre o pioneirismo da geração de energia em 

Goiás é que, considerando-se fonte de fornecimento de energia elétrica em escala comunitária, 

a primeira usina em Goiás foi a que se instalou em 1918. Nessa mesma escala, em 1913 tem 

início a construção da usina Içá, no rio Braço em Ipameri. A usina de Içá não é reconhecida 

como a primeira usina do Estado, pois entra em operação apenas em 1921. Já em menor escala, 

ou seja, fornecimento para apenas alguns domicílios, a pioneiríssima foi a pequena usina 

instalada por Raul Seabra, em 1915, na cidade de Rio Verde, no Sudoeste do Estado (ROCHA, 

2005).  

Além da localização geográfica e da descentralização do poder político do estado de 

Goiás, que antes estava concentrado na cidade de Goiás, outro fator importante utilizado para 

definir onde seria construída Goiânia, a nova capital do estado de Goiás, foi o potencial 

energético da região. Goiânia foi construída ao lado do rio Meia Ponte, pois esse, em um 

primeiro momento, possuía um potencial suficiente para gerar energia elétrica e para abastecer 

a nova capital.   

Daquele primeiro empreendimento aos dias atuais, em 2021, a energia elétrica e todo o 

processo de eletrificação do estado de Goiás se consolidou como um importante produtor de 

energia. Segundo a EPE (2020), Goiás é o 8º estado brasileiro em capacidade instalada de 

energia elétrica, com 4,9% de capacidade. Apesar de ter sido um processo intenso, e ter passado 

por várias fases, como resultado, hoje o estado de Goiás é um território que se desenvolveu sob 

a influência direta da energia elétrica. Goiás atualmente possui uma das matrizes elétricas mais 

renováveis do país. Segundo a cartilha de Energia Renovável de Goiás (2019), possui um índice 

que ultrapassa 50%.   

A partir dessas considerações preliminares, na segunda seção objetivamos apresentar e 

discutir a formação da matriz elétrica do estado de Goiás, buscando demostrar a sua lógica na 

organização territorial no estado, que se estruturou em três momentos.  
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Inicialmente, realizaremos uma discussão sobre como o processo de eletrificação 

influenciou o processo de ocupação do estado de Goiás. Nessa discussão serão destacados os 

principais acontecimentos que marcaram a história da energia elétrica no estado. Em seguida, 

abordaremos a nova dinâmica do setor elétrico goiano a partir da criação da Centrais Elétricas 

de Goiás S.A. (Celg). E, para finalizar, realizaremos uma explanação sobre a atual situação da 

matriz elétrica de Goiás, destacando as novas projeções do setor. 

  

3.1 A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO DE ELETRIFICAÇÃO NA FORMAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO GOIANO 

 

Uma possível perspectiva para interpretar o processo de formação territorial de Goiás é 

recorrer às proposições de Santos (1994) sobre fixos e fluxos. Esses conceitos nos possibilitam 

compreender como o território vai sendo dotado dos meios técnicos e suas demandas para o 

processo de apropriação e uso do território. O processo de apropriação permite, ainda, 

estabelecer uma periodização no uso técnico do território.  

De acordo com Santos (1994), podemos entender os fixos como sendo os objetos 

materiais, ou seja, aquilo que é concreto, aquele material que passou por um processo de criação 

ou transformação para adquirir uma função, um sentido.  

Santos (2007, p. 82) ainda destaca que o espaço geográfico é construído por estes fixos, 

que são as casas, portos, armazéns, plantações, fábricas, entre outros. Em outro texto, o mesmo 

autor faz abordagens sobre os fixos públicos e privados no espaço urbano.  

 

Os fixos são econômicos, sociais, culturais, religiosos, etc. Eles são, entre fixos outros, 

pontos de serviço, pontos produtivos, casas de negócios, hospitais, casas de saúde, 

ambulatórios, escolas, estádios, piscinas, e outros lugares de lazer. Mas se queremos 

entender a cidade não apenas como um grande objeto, mas como um modo de vida, 

há que distinguir entre os fixos públicos e os fixos privados. Estes são localizados 

segundo a lei da oferta e da procura, que regula também os preços a cobrar. Já os fixos 

públicos se instalam segundo os princípios sociais, e funcionam independentemente 

das exigências do lucro (SANTOS, 2007, p. 142). 

 

Diante da afirmação, podemos entender que os fixos, como o próprio nome já indica, 

são os pontos afixados no território, as construções e edificações materiais fixas.  O conceito 

de fluxo está diretamente relacionado ao movimento, à prática e ações, ou seja, os fluxos podem 

ser entendidos como a força que dinamiza, que dá eficácia aos fixos. Assim, os fixos e os fluxos 

são agentes que se sustentam um a partir do outro.   
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Para entendermos um pouco mais, Santos (2008, p. 62) afirma que, “os fluxos são um 

resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua 

significação e/ou seu valor, ao mesmo tempo em que, também se modifica”.  

Uma coisa que não podemos desconsiderar é que, por mais que os fluxos, de maneira 

geral, remetam à movimento, à ação e à prática, eles não se concretizam na mesma velocidade 

no território. A esse respeito, Santos (2008, p. 104) afirma que “os fluxos não possuem a mesma 

rapidez. A velocidade de uma carta não é a mesma de um telegrama, um telex, um fax. Os 

homens não percorrem as mesmas distâncias no mesmo tempo, dependendo dos meios com que 

contam”. 

A partir do momento em que entendemos os conceitos de fixos e fluxos, e a importância 

que esboçam na formação espacial de um território, conseguimos perceber como os elementos 

como localização geográfica, recursos naturais e a geração de energia elétrica se tornaram 

basilares para a estruturação do estado de Goiás desde a sua formação. 

A história da formação territorial de Goiás esteve atrelada aos seus recursos naturais, 

principalmente aos recursos hídricos, tanto que a atividade econômica que propiciou o seu 

povoamento e colonização, em primeiro momento, foi a mineração, com início em 1722, às 

margens do rio Vermelho, onde está localizada atualmente a cidade de Goiás, a Oeste do estado. 

 Como apresentado na obra “A história de Goiás” (PALACIN; MORAES, 1994), o 

processo de colonização e povoamento do estado de Goiás se deu a partir de expedições, com 

empreendimentos econômicos, organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, denominadas 

Bandeiras. A mando da coroa, essas bandeiras tinham como objetivo a busca por novas fontes 

de riqueza e o descobrimento de novas terras. Um grande nome da história de Goiás surge a 

partir dessas expedições, Bartolomeu Bueno da Silva (conhecido também como Anhanguera). 

Bartolomeu é oficialmente o nome por trás da colonização de Goiás.  

Anhanguera não foi o primeiro a estar em terras goianas (até mesmo porque se tem 

registros de que essas terras já eram percorridas muito antes do século XVII), mas foi o primeiro 

a chegar a Goiás, de início chamada de Villa Boa de Goiás. Veio com sua tropa com o intuito 

de se fixar nessas terras e de explorar os recursos minerais a mando da coroa portuguesa.  

Nas três primeiras décadas do século XX, o cenário goiano continuava nebuloso, isso 

em consequência da decadência da mineração, durante o século XIX. O Estado de Goiás 

continuava sendo um estado isolado, pouco povoado, quase integralmente rural, com uma 

economia de subsistência (PALACIN; MORAES, 1994).  

Um dos fatores que poderiam dar novos rumos ao Estado de Goiás era a geração e o 

domínio da energia elétrica. Antes da obtenção desse insumo, a sociedade goiana utilizava 
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fontes alternativas de energia, como afirma Rocha (2005, p. 27), “na cidade de Goiás, antes da 

implantação do sistema de fornecimento de energia elétrica, que começou a operar em 1918, 

usou-se a alternativa de lâmpadas de gás acetileno”. Segundo o mesmo autor, a partir da Lei n. 

553, de 16 de julho de 1917, houve a concessão para exploração de energia elétrica para 

abastecimento da então capital, que teria um ano para suprir essa necessidade de abastecimento.   

Apesar da concessão ter significado uma grande conquista para a população goiana, os 

desafios e limitações para o abastecimento integral da cidade de Goiás era uma realidade. O 

sistema de abastecimento contava com fragilidades e, mesmo estando circunscrita apenas ao 

serviço de iluminação pública e residencial, funcionava somente no período noturno e com 

horários fixos, como assevera Rocha (2005, p. 29): 

 

O primeiro sistema de abastecimento da cidade de Goiás destinava-se a atender apenas 

o serviço de iluminação pública e residencial, ou seja, produzia-se o benefício da luz 

e não da força motriz, para movimentar equipamentos e fábricas, ainda que pequenas. 

Sendo assim, funcionava apenas no período escuro. De acordo com as normas da 

concessão, das 18 às 5 horas, entre setembro e março, e das 19 às 6 horas entre abril 

e agosto.  

 

A Revolução e/ou movimento de 19303, embora sem raízes próprias em Goiás, teve uma 

profunda significação para o estado, visto que se tornou o marco de uma nova etapa histórica 

de Goiás. Segundo Palacín e Moraes (1994), as transformações aguçadas pela revolução não se 

deram imediatamente no campo social, mas no político. Como um dos lemas da revolução está 

o desenvolvimento do estado de Goiás, o primeiro passo para que isso acontecesse de fato era 

a construção de uma nova capital para o estado, Goiânia.  

A construção da nova capital carregava consigo a esperança do novo, a integração do 

estado de Goiás aos outros estados e regiões do Brasil. Como descreve Rocha (2005, p. 36): 

 

Entre tantos desafios no início da construção de Goiânia estava inserido o problema 

do abastecimento de energia elétrica. Na escolha da área para a construção de Goiânia 

um dos fatores determinantes havia sido o da existência de uma bacia fluvial farta, 

com o rio Meia ponte e seus tributários podendo ser aproveitados para abastecimento 

de água e geração de energia hidrelétrica. 

 

A energia elétrica é um símbolo da modernidade; ela introduz novos hábitos urbanos, o 

uso de equipamentos técnicos, tanto no processo fabril, como no uso de aparelhos domésticos. 

Porém, os desafios por trás dessa construção começariam antes mesmo do início das obras, já 

                                                           
3 A Revolução de 1930 em Goiás, segundo Palacín e Moraes (1994), constituiu-se, em termos políticos,  

em um deslocamento de oligarquias no poder. 
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que entre os fatores importantes a serem cuidadosamente analisados estavam o fato da 

localização e o potencial hídrico da região. Potencial que teria de oferecer capacidade suficiente 

para geração de energia elétrica.   

O sentimento era de euforia, Goiânia saiu do papel, ganhou forma, tornou-se a segunda 

capital do estado de Goiás e ainda estava em ritmo de crescimento. Diferente da situação da 

primeira capital (a cidade de Goiás), até o momento Goiânia não sofria com a falta de energia, 

isso graças à usina Jaó, construída no rio Meia Ponte. 

Segundo Rocha (2005), no início da década de 1940, mesmo não distante dos efeitos da 

Segunda Guerra Mundial, as notícias que chegavam aos domicílios goianos, por meio dos 

receptores de rádio (desde o funcionamento da usina Jaó), é que Goiânia experimentava um 

considerável nível de crescimento populacional.  

 Até então, a usina cumpria com seu papel e era a grande responsável pelo abastecimento 

interino de energia elétrica em Goiânia. Mas, na noite de 3 de abril de 1945 uma tempestade 

caiu sobre a região de Goiânia e mudou por completo essa situação, como afirma Rocha (2005, 

p. 44).  

 

As chuvas de final de março e começo de abril na região de Goiânia sinalizam a 

aproximação do período seco do ano e, normalmente, não são tempestuosas. A que 

irromperia na noite de 3 de abril de 1945 foi exceção: desabou furiosa e inclemente 

sobre a cidade. A chuva, os ventos fortes e o aumento do nível de água da represa 

pressionando das comportas iriam danificar gravemente os equipamentos da usina de 

Jaó, parte dos quais rodaram na enchente. 

  

O incidente de 3 de abril freia a onda de ações progressistas presentes no estado de 

Goiás, o sistema de abastecimento de energia elétrica na nova capital estava totalmente 

comprometido e inoperante. A sociedade goiana encontra-se num período de caos, de 

emergências e também de alternativas. As fontes “rudimentares” de iluminação começam a 

iluminar e, temporariamente, ocupam o lugar das lâmpadas movidas à eletricidade que 

iluminavam as noites de Goiânia. Aqueles que podiam possuir uma lanterna recorriam a esse 

recurso para saírem às ruas durante à noite, aqueles que podiam possuir lampiões, lamparinas 

e/ou velas recorriam a esses recursos para iluminação domiciliar (ROCHA, 2005).  

Uma curiosidade destacada pelo autor é que nesse período em que o abastecimento de 

energia elétrica em Goiânia esteve inoperante, aqueles que se utilizavam de fontes de 

iluminação domiciliar “a chamas”, como velas, lamparinas e lampiões, principalmente os dois 

últimos, que eram abastecidos muitas vezes com óleo diesel ou óleo queimado, geravam e 

estavam expostos à poluição, já que essas alternativas deixavam os tetos das casas com negrume 
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de picumã impregnado e obrigavam as pessoas a exalarem uma quantidade significativa de 

fumaça.  

Sem energia elétrica e com a cidade de Goiânia em expansão, tanto em extensão 

territorial, quanto em população, o governo da época decide tomar uma atitude (até então nunca 

tomada em todo estado de Goiás) incomum e à altura do problema causado pela falta de energia. 

Com o intuito de solucionar, mesmo que temporariamente até o término dos reparos na usina 

Jaó, o problema de abastecimento de energia elétrica em Goiânia, o governo instalou um motor 

de submarino às margens do córrego Botafogo. Além de ser uma alternativa que conseguiu 

atender de forma positiva às necessidades do momento por demanda de energia elétrica em 

Goiânia, o motor de submarino, curiosamente, teve outra utilidade, como relatou Rocha (2005, 

p. 45): 

 

A alternativa mais exótica foi a utilização de um motor de submarino que o governo 

estadual adquiriu e que foi instalado às margens do córrego Botafogo, pois precisava 

ser o tempo todo resfriado a água. Curiosamente, a água aquecida que voltava ao curso 

do córrego deixava-o morno em um pequeno trecho. Meninos que gostavam de nadar 

no córrego deliciavam-se com essa água morna. 

 

A partir do momento em que Goiânia se (re)estrutura, mesmo com todas as dificuldades 

e desafios enfrentados, Goiás imprime um importante ritmo de crescimento em diversas áreas 

do seu território e, consequentemente, como resultado, o que se tem é a consolidação e o 

fortalecimento da sociedade, da política e, principalmente, da economia do estado. Palacín e 

Moraes (1994) apresentam a nova situação de Goiás após a década de 1940 até 1970, 

enfatizando quatro eixos centrais nessa perspectiva, como demonstra a Figura 6. 
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Figura 6 - Desenvolvimento do estado de Goiás de 1940 a 1970. 

 
Fonte: Palacin e Moraes (1994, p. 113). 

Organizado pela autora (2021). 
 

Como evidenciado pela Figura 6, o estado de Goiás passa por um processo de 

crescimento amplo em diversas áreas do seu território. Dentro dos quarenta anos destacados 

por Palacin e Moraes (1994), a década de 1950 foi um grande divisor de águas na história do 

estado de Goiás, nela chegaria o impulso que faltava para que Goiás de fato se integrasse aos 

outros estados e regiões do país, a construção de Brasília. Esse empreendimento foi muito 

importante para o crescimento de Goiás, construída no planalto Central para se tornar a nova 

capital do Brasil, e estaria dentro de terras goianas. O grande diferencial ocasionado por Brasília 

é que juntamente a ela viriam também construções de novas linhas de comunicação, rodovias, 

aeroportos, sistema de abastecimento energético e, ainda, grandes infraestruturas que 

consequentemente atrairiam holofotes para Goiás.  

No início da década de 1950, a precariedade de abastecimento elétrico em Goiás estaria 

com dias contados, entrariam em operação no estado as hidrelétricas do Rochedo, no Meia 

Ponte, no município de Piracanjuba, e de Cachoeira Dourada, fazendo com que a economia 

goiana, graças a esse choque energético, ganhasse um novo e importante impulso. Em 

consequência desse choque, a nova capital, Goiânia, passaria pela experiência de tríplice 

crescimento populacional em dez anos, passando de 53 mil habitantes, em 1950, para incríveis 

153.505 mil, em 1960 (ROCHA, 2005). 
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A construção de Goiânia, o desbravamento do Mato Grosso goiano e 
a campanha nacional de “marcha para o Oeste”, culmina na década de 

1950 com a construção de Brasília. 

A população se multiplica.

As vias de comunicação realizam a integração do estado com o resto do 
país e dentro do próprio estado. 

Assiste-se a uma impressionante explosão urbana, com o 
desenvolvimento concomitante de todo tipo de serviços     (a educação 

especialmente).
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Com esse significativo crescimento populacional e a alta demanda por energia em 1950, 

o estado de Goiás cria, em 1955, a Centrais Elétricas de Goiás (CELG). Esse órgão tem o intuito 

de gerenciar o processo de eletrificação de todo estado, inovando o setor elétrico goiano.   

 

3.2 A CRIAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE GOIÁS S.A. – CELG E A NOVA 

REALIDADE DO SETOR ELÉTRICO GOIANO 

 

Goiás, em ritmo ascendente de crescimento, cria um órgão específico que vai 

regulamentar desde a geração até a distribuição de energia por todo Estado, a CELG. 

Segundo Rocha (2005, p. 62), no dia 19 de agosto de 1955, pouco mais de cinco meses 

depois de ter sido empossado governador de Goiás, José Ludovico de Almeida (Juca) 

sancionava a Lei Estadual n. 1.087, criando a Centrais Elétricas de Goiás S.A – Celg, autorizada 

a funcionar pelo Decreto Federal n. 38.868, baixado em 13 de março de 1956.  

Com a criação da Celg, o governo de Goiás traça um plano de eletrificação que tende a 

atender e beneficiar todo o estado, inclusive as regiões interioranas. Vale ressaltar que, segundo 

Rocha (2005, p.62), “o governador José Ludovico assumiu enfaticamente o compromisso com 

a energia elétrica em sua campanha eleitoral”. O plano de eletrificação está estruturado em 

quatro pilares, como demonstra o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Plano de eletrificação elaborado no governo de José Ludovico de Almeida para o 

estado de Goiás 

Fonte: Rocha (2005, p. 64). 

Organizado pela autora (2021). 
 

É notório que a intenção do governo com a elaboração desse plano de eletrificação era 

expandir e espalhar as unidades geradoras de energia por todo o estado, fazendo com que o 

mesmo se desenvolvesse, não se limitando somente à capital e seu entorno. Castilho (2014) 

afirma que a energia elétrica é um elemento essencial para o processo de modernização do 

1 

A construção da hidrelétrica de Cachoeira Dourada, inaugurada em 1963 (450 

mil HP) que, juntamente com a usina do Rochedo, abasteceria todo o sul do 

Estado e os municípios da região do Matogrosso Goiano, incluindo Goiânia e 

Anápolis; 

2 A construção da hidrelétrica do Tocantins, 1998-2002, idealizada com 

capacidade de 800 mil HP; 

3 

A construção de hidrelétricas isoladas (a partir dos anos 2000) para o 

atendimento das cidades do sudoeste goiano, onde a distância, para os recursos 

técnicos da época, tornava onerosa a interligação; 

4 A instalação de usinas termoelétricas, de preferência turbo-geradores (a partir 

de 2005), para o abastecimento de cidades do Norte goiano. 
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território goiano no decorrer de sua formação e expansão. Um fato incontestável é que a energia 

se tornou um agente protagonista na história da construção e expansão de Goiás. Nessa 

perspectiva, dotar o território dos equipamentos técnicos é fundamental para a territorialização 

do capital. A energia tida como um insumo básico e fundamental para a territorialização das 

atividades modernizantes no território estadual.  

Para melhor compreensão do papel atuante e protagonista da energia elétrica num 

determinado território, nesse caso, Goiás, Raffestin (1993) afirma que a geração de energia 

elétrica num determinado território impulsiona diversas formas de produção, consumo, 

circulação de mercadorias, bens e serviço. Como já descrito, a energia se tornou um elemento 

geopolítico, uma vez que o monopólio da cadeia desse insumo (geração, distribuição e 

consumo) possibilita uma condição estratégica na gestão do território.  

Mesmo acarretando todos esses benefícios, o processo de eletrificação de um território 

não é uma tarefa fácil, visto se tratar de uma construção em rede. Explica Chaves (2021) que o 

setor elétrico de qualquer país/estado é dividido em três setores: o de Geração, em que a energia 

elétrica é produzida; o de Transmissão, que transporta grandes blocos de energia a longas 

distâncias e em altas tensões; e o de Distribuição, que leva a energia em tensões mais baixas até 

os consumidores.  

No caso de Goiás, a história não foi diferente, para que o plano de eletrificação do 

governo José Ludovico entrasse em execução muitos desafios foram enfrentados, como 

demostrado no fluxograma da Figura 7. 
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Figura 7 - Desafios enfrentados pelo processo de eletrificação de Goiás 

 
Fonte: Rocha (2005, p. 77). 

Organizado pela autora (2021). 
 

Em meio a todas as dificuldades enfrentadas pelo governo goiano, uma coisa era certa: 

o estado de Goiás possuía uma expansiva capacidade de instalação de empreendimentos 

energéticos espalhados por todo seu território, potencial esse que viabilizaria seu 

desenvolvimento de forma acelerada.  

Diante do cenário de expansão, quando se instalou o governo Ary Valadão havia 

ocorrido uma mudança no suprimento de energia elétrica, não só de Goiás, mas de todo país, 

determinada pelas interligações. Em abril de 1973, os governos do Brasil e do Paraguai 

firmaram o acordo que resultaria no maior empreendimento gerador de energia elétrica do 

Brasil, a binacional Itaipu, a grande hidrelétrica que seria inaugurada em outubro de 1984. Por 

força da Lei n. 5.899, de julho de 1973, as principais concessionárias do Sul, do Sudeste e do 

Centro-Oeste já teriam que obedecer ao compromisso de compra compulsória da energia de 

Itaipu, a usina que seria a principal fornecedora dessa interligação (ROCHA, 2005). 

Em Goiás, no dia 5 de setembro de 1997, a Celg leiloou, durante um pregão na Bolsa 

de Valores do Rio, a usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada, que, a partir de então, passou a 

ser gerida pelo grupo espanhol Endesa. Em meio às negociações de venda da Usina Cachoeira 

Dourada, destaca Rocha (2005, p. 142): 

 

A hidrelétrica de cachoeira dourada passou ao controle acionário do grupo espanhol 

Endesa, a maior empresa do setor elétrico da Espanha, através da Endesa do Chile, 

que pagou, para tanto, US$ 715 milhões. Cacheira Dourada foi vendida com 
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A interiorização do benefício da eletrificação, que implicava na época 

chegar também ao espaço setentrional de Goiás, hoje estado do Tocantins;  

A construção das redes e das subestações abaixadoras necessárias para o 

abastecimento de dezenas de municípios;

A ampliação do sistema em municípios que eram atendidos, mas com 

deficiência, não obstante fossem importantes para o objetivo de 

desenvolvimento do Estado, como Jataí, Santa Helena, Quirinópolis, São 

Luís de Montes Belos, Palmeiras de Goiás, Anápolis e Pirenópolis, entre 

outros.
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capacidade de geração de 658MW, dividida em 10 unidades de geração, alcançada 

quando, em 1994, a quarta etapa entraria em operação. Ficou acertado que, nos cinco 

primeiros anos, a empresa criada pelo grupo para operar a hidrelétrica, designada 

Centrais Elétricas de Cachoeira Dourada, forneceria exclusivamente à Celg, e a partir 

daí, até 2011, o fornecimento decresceria a razão de 10% ao ano. 
  

Mesmo com o valor pago pela empresa espanhola Endesa parecendo ser uma fortuna, o 

saldo que entra em caixa da Celg não é suficiente nem para pagar as dívidas acumuladas pela 

empresa. Segundo Rocha (2005), entre 1994 e 1998, a Celg investiu em redes de distribuição 

urbanas e rurais, linhas de distribuição, transmissão e em subestações cerca de US$ 250 

milhões. Esses investimentos foram recursos oriundos de financiamentos do governo japonês, 

do Proni-Bird, do Ministério da agricultura, da participação de terceiros e próprios. Atendeu 25 

mil propriedades rurais e 800 projetos de irrigação.  

Com esses investimentos, a Celg conseguiu melhorar consideravelmente sua rede de 

distribuição e, consequentemente, seu alcance. Porém, Rocha (2005) afirma que, em 

decorrência da venda da usina Cachoeira Dourada, deixou de gerar 658MW. Além da perda 

dessa energia, o estado de Goiás, com o desmembramento da região Norte do estado, hoje o 

atual Tocantins, perdeu a concessão de pequenas usinas como: Corujão, Lageado, 

Tocantinópolis, Lages, Balsas Mineiro, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. Com a perda, 

Goiás passou a operar com apenas quatro usinas: Rochedo, São Domingos, Mosquito e 

Mambaí. 

Diante desse cenário, o governador de Goiás, Marconi Perillo, em 2004, expôs a sua 

preocupação com a necessidade de se investir mais em geração e transmissão de energia em 

todo o estado. Segundo Rocha (2005), Marconi Perillo apontava o crescimento da demanda de 

energia elétrica, mencionando como exemplo o próprio estado de Goiás, onde o mercado vinha 

crescendo 9% ao ano. Segundo o governador, todos os indicadores econômicos mostravam que 

o índice se manteria nesse patamar nos próximos dez anos. 

 A partir desse crescimento mencionado por Marconi Perillo, o desenvolvimento do meio 

técnico-científico-informacional alavanca a necessidade por energia elétrica. Essa demanda por 

energia não está destinada apenas para abastecer o setor industrial nacional (que está 

concentrado, sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste), mas também está diretamente ligado aos 

sistemas de transportes, telecomunicações, agricultura, abastecimento doméstico, 

simplificando, a energia elétrica está diretamente relacionada com boa parte das atividades 

econômicas.  

 Para termos uma real ideia da verticalização do consumo de energia elétrica, não só em 

Goiás, mas em âmbito nacional, segundo Santos e Silveira (2001), entre 1960 e 1972 o consumo 
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aumentou 2,6 vezes. Entre 1972 e 1984, o crescimento se multiplicou 3,3 vezes. Já entre 1984 

e 1996, verifica-se uma relativa desaceleração no consumo de energia elétrica, que aumenta 

apenas 1,4 vez, essa desaceleração do consumo é o reflexo do término de várias infraestruturas 

que estavam sendo implantadas no país. Atualmente, segundo a Fundação Getúlio Vargas – 

FGV Energia (2020), o consumo médio de energia elétrica nos últimos dez anos é de 4% ao 

ano.  

Uma observação importante a ser feita aqui é que durante esse período, de 1960 até 

chegar aos dias atuais, a matriz elétrica brasileira e, consequentemente, a matriz elétrica goiana, 

enfrentou grandes desafios desde seu processo de formação até chegar ao efetivo cenário 

elétrico contemporâneo que temos. Um dos desafios enfrentados pelo setor é que os principais 

centros urbanos/consumidores estavam em fase de formação e expansão, como é o exemplo de 

Brasília.  

Santos e Silveira (2001) ainda afirmam que, em 1993, o consumo de energia elétrica no 

Brasil era 12 vezes superior ao de 1960. Entre as causas desse acentuado crescimento no 

consumo de energia está a difusão da modernidade em “meios vazios”. Ou seja, a expansão da 

infraestrutura, principalmente, a urbana. Justamente o que aconteceu em Goiás a partir de 1930. 

Não se limitando somente ao estado de Goiás, Santos e Silveira (2001) afirmam que a 

região Centro-Oeste, como um todo, enquadra-se nesse aspecto de “meios vazios”, já que nesses 

36 anos, de 1960 a 1996, o consumo de energia elétrica se multiplicou em 61 vezes. Dentre 

uma das explicações para esse vertiginoso crescimento está a grande expansão para o Cerrado, 

que por muito tempo era visto como espaço de lugares “mortos” e sem perspectivas. 

É incontestável que o potencial energético disponível em Goiás fez do estado um 

atrativo para grandes investidores do setor energético. Isso fez com que Goiás se desenvolvesse 

e se expandisse, ao ser comparado com outros estados da região Centro-Oeste, de forma 

consideravelmente rápida.   

Em síntese, todo o processo de eletrificação de Goiás, segundo Castilho (2010), pode 

ser entendido e fragmentado em seis importantes períodos, como demostra o fluxograma da 

Figura 8. 
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Figura 8 - Processo de eletrificação de Goiás, linha do tempo 

 
 

Fonte: Dados do Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, do Centro de Memória da Celg e da 

Aneel (2010). 

Organização: Adaptado de Castilho (2014). 
  

A periodização firmada pela Figura 6 demostra todas as fases e transformações pelas 

quais a história de eletrificação de Goiás passou, chamando a atenção para o último período, de 

privatizações e reformas, que teve início em 1991 e está em vigor até os dias de hoje. 

Chaves (2021) afirma que no governo Michel Temer foram privatizadas as 

distribuidoras do Amazonas, de Roraima, do Acre, de Rondônia, do Piauí e de Alagoas, todas 

administradas pela Eletrobrás, além da Celg do estado de Goiás. O que resta de estatal no setor 

elétrico brasileiro são apenas a Eletrobrás e as companhias energéticas de seis estados, porém, 

Experiências 
pioneiras

(1879-1898) 

Capital Estrangeiro e 
Grupos Privados 

Nacionais

(1899-1929)

Regulamentação e 
aumento da 

capacidade instalada

(1930-1945)

Políticas de Governo e 
Criação de Empresas 

Públicas

(1950-1964)

Desenvolvimento 
Estatal

(1965-1990)

Privatizações e 
Reformas

(1991- a diante)



46 
 

 

muitas delas já com seus processos de privatização iniciados. Vale ressaltar que a privatização 

da Eletrobrás está entre as propostas de reforma no setor elétrico do governo Jair Messias 

Bolsonaro.  

Atualmente, no governo Bolsonaro (2018-2022) existem três projetos principais 

voltados para o setor elétrico brasileiro. A privatização da Eletrobrás, a ampliação do mercado 

livre de energia elétrica, e, ainda, a negociação da renovação do tratado de Itaipu binacional 

(CHAVES, 2021). 

No caso da Celg, todo o processo de negociação referentes à privatização da empresa 

teve duração de três anos. A empresa goiana Celg foi vendida por mais de 2 bilhões de reais 

para a Enel, empresa italiana do ramo energético, conforme as informações disponibilizadas 

pelo site do BNDS, em 2017: 

 

O processo de privatização da Celg começou em maio de 2015, quando a companhia 

foi incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND). O leilão, realizado no 

dia 30 de novembro de 2016 na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F), foi vencido 

pela Enel Brasil com uma oferta de R$ 2,187 bilhões, que representou um ágio de 

28% sobre o preço mínimo de R$ 1,708 bilhão. O BNDES foi responsável pela 

contratação dos serviços técnicos para a concretização da desestatização e prestou 

apoio técnico ao Ministério de Minas e Energia durante todo o processo. O Banco 

contratou a International Finance Corporation (IFC), do Grupo Banco Mundial, para 

estruturar a operação. A privatização da Celg, distribuidora de energia elétrica do 

estado de Goiás, foi formalizada em 2017 em Goiânia. A cerimônia de assinatura do 

contrato de aquisição do controle acionário da empresa pela italiana Enel Brasil S.A. 

foi realizada no Palácio Ludovico Teixeira com a presença do governador de Goiás, 

Marconi Perillo, e dos executivos da Enel Lívio Gallo e Carlos Zorzoli. Também 

participou do evento o superintendente da Área de Desestatização do BNDES, 

Rodolfo Torres dos Santos (BRASIL, 2017). 

 

Apenas um quarto de século de privatizações no setor elétrico brasileiro foi tempo 

suficiente para “destroçar” as ilusões neoliberais de melhoria do serviço e baixa do preço da 

energia. Como resultado, a população sente na pele, e principalmente no bolso, as danosas 

consequências de permanecer completamente à mercê de grupos empresariais, sobretudo 

transnacionais, que visam apenas o lucro. Hoje, o argumento que move os poucos estados que 

ainda possuem distribuidoras estatais a privatizá-las é fiscal, ou seja, vender o patrimônio 

público para arrecadar recursos, mesmo com o aumento do sofrimento da população (CHAVES, 

2021).  

 Assim sendo, mesmo com a onda de privatizações no setor elétrico brasileiro, e, 

consequentemente, no território goiano, o estado possui um potencial natural abundante voltado 

para a geração de energia elétrica.  

Atualmente, a matriz elétrica do estado de Goiás está pautada na geração de energia 

hidrelétrica. Segundo EPE (2018), em Goiás, os índices de geração de energia elétrica 
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proveniente das fontes hidráulicas extrapolam os 66%. Além da energia hidrelétrica, que é 

predominante, há um crescimento da energia proveniente da biomassa no estado, 

principalmente devido à reutilização do bagaço da cana-de-açúcar, rejeitos que são descartados 

pelas usinas sucroalcoleras. Para além dessas duas fontes, em Goiás a energia solar fotovoltaica 

é um forte investimento do governo para somar e fortalecer a geração de energia no estado. 

 

3.3 ATUAL SITUAÇÃO DA MATRIZ ELÉTRICA DE GOIÁS E AS NOVAS 

PROJEÇÕES DO SETOR 

 

Com toda a sucessão de transformações e fases que o setor elétrico brasileiro, e 

consequentemente goiano, passou uma coisa é fato: a matriz elétrica nacional está estabelecida. 

Porém, mais uma vez o problema da fragilidade é levantado, pois a predominância da energia 

provinda das hidrelétricas é um índice muito elevado. O problema não é investir em 

hidrelétricas, mas sim investir só nessa fonte. Há um desequilibro escancarado no setor elétrico 

nacional.  

O estado de Goiás, desde o início de sua formação, utiliza os recursos hídricos para a 

geração de energia. Além da utilização desse abundante recurso, mesmo que de forma tímida, 

Goiás hoje utiliza outros materiais de cunho renovável, como o bagaço da cana-de-açúcar e o 

aproveitamento da radiação solar para complementar a matriz elétrica estadual.  

Segundo dados da Cartilha Energia Renovável de Goiás (2019), a geração de energia a 

partir de elementos renováveis em Goiás hoje ultrapassa o índice nacional. Mesmo esse ranking 

sendo conquistado por consequência da quantidade de hidrelétricas, ele coloca Goiás em 

posição de destaque. Os índices estão presentes na Figura 9.  
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Figura 9 - Geração de energia renovável mundial, brasileiro e goiano 

 
Fonte: Cartilha Energia Renovável de Goiás (2019). 

Organizado pela autora (2021). 

 

Atualmente, Goiás conta com um parque de geração que se sustenta quase que em sua 

totalidade em usinas hidrelétricas e termoelétricas. As duas fontes geradoras juntas 

correspondem a mais de 94% de toda energia gerada no estado. A projeção é que esse percentual 

aumente nos próximos anos, já que as unidades geradoras estão em expansão, como apontam 

as informações destacadas pelo Instituto Mauro Borges (IMB): 

 

O parque gerador elétrico [em Goiás] compõe-se de 147 usinas em operação com 

capacidade instalada de 7.574.929 KW de potência. Desse total, 71,1% são gerados 

por usinas hidrelétricas e 23,3% por usinas termelétricas. Além das usinas em 

operação, há 18 outras em construção ou com outorga de concessão, cujo potencial 

soma 369.088 kW. Já as termelétricas, hoje Goiás conta com um total de 96 usinas 

em operação em todo o estado, cujo potencial de geração soma 1.761.976kW, sendo 

os principais combustíveis utilizados o bagaço de cana-de-açúcar e o óleo diesel. 

Ainda, há 5 usinas termelétricas em construção e em outorga que contribuirão com 

mais 118.780 kW para o sistema de geração estadual (IMB, 2021, p. 16).  

 

Esses índices colocam Goiás em uma posição de destaque em relação à geração de 

energia. De acordo com a Cartilha Energia Renovável de Goiás (2019), no comparativo por 

fonte da matriz elétrica, merece destaque a supremacia de Goiás na geração hidráulica, 

chegando a 84% contra 65% do Brasil e 16% do mundo.   

A geração hidráulica é composta por três tipos de empreendimentos, as Centrais 

Geradoras Hidrelétricas – CGHs, as Pequenas Centrais Hidrelétrica – PCHs e as Usinas 

Hidrelétricas – UHEs. Segundo a Aneel (2021), a diferença entre esses empreendimentos está 

na capacidade de Geração, como demostra o fluxograma da Figura 10.  
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Figura 10 - Classificação de empreendimentos geradores de energia hidrelétrica 

 
Fonte: ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica (2020). 

Organizado pela autora (2021). 

 

Como já mencionado, o estado de Goiás possui uma matriz elétrica centrada na geração 

de energia hidrelétrica, principalmente a partir das UHEs e PCHs. Entre os motivos que 

propiciaram essa predominância está a própria formação geológica natural do território goiano, 

com a presença também de importantes bacias hidrográficas, como é o exemplo das bacias dos 

rios Araguaia e Tocantins.  

O Mapa 1 representa, segundo dados do IMB (2017), os empreendimentos geradores de 

energia hidráulica presentes em Goiás, as redes de transmissões e os centros urbanos do estado.  
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Mapa 1 - Empreendimentos geradores de energia hidrelétrica, redes de transmissões e centros 

urbanos do estado de Goiás 

 

Fonte: Instituto Mauro Borges- IMB (2017).  

Organização pela autora (2021). 
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Com base no Mapa 1, é possível perceber que, no geral, o número de empreendimentos 

hidroelétricos em Goiás é expressivo, com destaque para as regiões Sul, Sudoeste, Central e 

também Nordeste do estado. Ao analisar as informações alavancadas no mapa, outro fator que 

se destaca é quanto aos centros urbanos. Percebemos que os grandes centros urbanos do estado, 

que são também os principais centros consumidores de energia elétrica, como Goiânia, a região 

metropolitana da capital, Anápolis e Brasília, não são polos geradores de eletricidade.  

Os empreendimentos geradores de energia estão afastados dos centros urbanos, que, 

consequentemente, são os maiores consumidores do insumo. E é nessa disparidade, entre a 

geração e o consumo de energia, que se destaca a importância das redes de transmissão. Elas 

têm o intuito de levar, distribuir e abastecer os centros urbanos/consumidores de Goiás.  

Esse aspecto decorre da distribuição da localização das fontes geradoras, no caso de 

Goiás predominantemente hídrica, portanto, tem uma relação direta com a disposição das bacias 

hidrográficas. Com o avanço técnico em outras fontes, especialmente solar e de biomassa, a 

produção certamente alterará a conformação da organização da dinâmica espacial de produção, 

circulação e consumo de energia no território goiano. Assim, podemos inferir que as estratégias 

espaciais dos agentes do setor podem implicar em um novo ordenamento do setor, conforme as 

informações destacadas na sequência.  

Além da supremacia hidráulica, segundo o IMB (2021), existe em Goiás uma ascensão 

das termoelétricas e da biomassa. O estado oferece também um potencial enorme para geração 

de energia a partir de fontes renováveis a ser explorado, em especial, a energia solar 

fotovoltaica.  

De acordo com o site Portal do Sol (2021), por estar localizado no denominado “cinturão 

do Sol”, o potencial de energia solar em Goiás corresponde a um dos mais favoráveis do Brasil. 

A incidência solar no estado fica entre 2.000 e 2.500 horas de insolação ao ano, acima da média 

nacional, destacando-se entre os 23 estados do território brasileiro e Distrito Federal.  

É importante ressaltar aqui que, em âmbito geral, a energia solar fotovoltaica não é uma 

tendência só em Goiás, nem só no Brasil, essa fonte geradora de energia elétrica vem se 

tornando uma grande tendência mundial. Uma fonte limpa e renovável de geração de energia 

elétrica.  

Segundo a Aneel (2021), atualmente no Brasil existem 3.900 usinas solares, de geração 

centralizada, em operação. Já na Geração Distribuída, o país possui mais de 280 mil usinas, 

com cerca 3.600 MW de potência instalada. Dessa totalidade, 12.252 usinas estão localizadas 

no estado de Goiás, das quais 43% (5.290) foram conectadas à rede em 2020. 
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 Segundo Brasil (2021), o Presidente da República, Jair Bolsonaro, inaugurou em agosto 

de 2020 um importante parque solar de geração na região Centro-Oeste. O empreendimento, 

localizado no estado de Goiás, pertence ao Grupo diRoma e é formado por 26 projetos de 

geração distribuída localizados no município de Caldas Novas (GO) e soma uma potência 

instalada de 5,6 MW, capaz de atender ao equivalente a até 4.265 famílias. 

Assim sendo, podemos concluir que a geração de energia elétrica em Goiás, sem 

dúvidas, foi e continua sendo um elemento estratégico e de suma importância, tanto na 

formação, quanto no desenvolvimento de todo o estado. Além disso, observamos que existe 

uma nova possibilidade no setor a partir de investimentos feitos na energia solar fotovoltaica. 

Como resultado desse investimento vem o fortalecimento da matriz elétrica do estado e 

consequentemente do Brasil. 
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SEÇÃO 3  

4 AS DISPUTAS TERRITORIAIS NO LUGAR DE PRODUÇÃO: A IMPLANTAÇÃO 

DAS PCHs MOSQUITÃO E SANTO ANTÔNIO DO CAIAPÓ 

 

Na escala local é possível observar as disputas pelo território e as alterações nas 

percepções da natureza apropriada. Na relação entre os capitalistas (representados pelos 

empreendedores), os proprietários das terras (buscando realizar a renda da terra), o Estado 

“mediando” o conflito (na figura do judiciário e da polícia) e os camponeses e ribeirinhos 

objetivando permanecer nas suas áreas de produção, somam-se os usuários eventuais da 

natureza, especialmente aqueles que tinham no rio Caiapó um lugar de lazer. Todos esses 

sujeitos estão presentes no espaço organizado que foi transformado com a implementação do 

empreendimento. Acrescente-se a isso que a economia local é pouco impactada por esse tipo 

de investimento, gera poucos empregos e é regulada por um marco fiscal que isenta a empresa   

de vários impostos, que voltariam ao município.  

A energia gerada é conectada no sistema nacional de energia, portanto, pode ou não 

trazer melhorias diretas para a população local e regional. Nessas condições de extrativismo 

das fontes de matérias-primas a população local, especialmente os atingidos pelos impactos 

desse empreendimento, é pouco assistida nos seus direitos materiais e também imateriais. 

Dentro dessa perspectiva, a seção proposta procurará trazer para a interpretação do trabalho as 

condições dos atingidos, conforme segue: a disparidade e os diversos conflitos de interesses, 

que vão desde a utilização dos recursos hídricos, as transformações que os empreendimentos 

geradores de energia hidrelétrica ocasionam ao território, até a importância de se manter “viva” 

a cultura, a tradição e a identidade dos sujeitos que são diretamente atingidos por essas 

construções.  

Tendo como base os conflitos e os impactos provenientes da construção de hidrelétricas 

e a atual situação de vulnerabilidade do setor elétrico nacional, eis que surge uma questão: como 

houve a intensa e rápida disseminação dessas construções no Brasil e, principalmente em 

Goiás? Afinal, apenas o fato de ser um território abundante em recursos hídricos não explica 

totalmente essa equação. 

4.1 O MARCO REGULATÓRIO DAS PCHs NO BRASIL 

Esse tópico trata-se de uma sistemática linha do tempo traçada com propósito de 

apresentar o marco regulatório das Pequenas Centrais Hidrelétricas no Brasil até os dias atuais.  
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A construção de empreendimentos hidroelétricos, de forma geral, está enraizada na 

história de nosso país. Essa relação entre a água e energia elétrica se dá principalmente pela 

abundante hidrografia brasileira, tanto é que hoje (64% - EPE, 2021) de toda a energia gerada 

em território nacional provém dessa relação.  

Dois anos depois que o Brasil enfrentou grandes dificuldades no setor energético devido 

à crise mundial do petróleo em 1978, o governo federal, em apoio a centros e pesquisas do setor 

energético nacional, se convenceu que as PCHs são uma alternativa viável e concisa de se obter 

energia barata e em curto prazo. Então, em 1980, na tentativa de flexibilizar a geração de 

energia, cria programas de incentivo à implantação de PCHs em todo pais, um deles, criado 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME), foi o Programa Nacional de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PNPCH). O PNPCH promoveu estudos, cursos, subsídios técnicos e legais, mas 

os resultados foram muito aquém dos esperados, pois a opção pela geração em usinas de maior 

porte era priorizada; “havia um cenário econômico nacional de recessão nos primeiros anos da 

década de 1980” (THIAGO et al., 2006, p.38). 

As usinas hidrelétricas pioneiras construídas no início do século XX, voltadas 

inicialmente para atender às necessidades das cidades e posteriormente das indústrias, sendo 

pequenas em relação às hidrelétricas de hoje, segundo Pinheiro (2007), a primeira vez que se 

mencionou publicamente de forma oficial a definição Pequenas Centrais Hidrelétricas foi na 

legislação do setor elétrico em 1982. Sistematizadas na Figura 11 estão as exigências legais que 

os empreendimentos hidroelétricos teriam que atender para se enquadrarem na modalidade 

PCH.  
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Figura 11 - Exigências para Pequenas Centrais Hidrelétricas expedida pelo Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) do Plano Nacional Pequena Central 

Hidrelétrica- PNPCH 

 
Fonte: Pinheiro (2007, p. 152). 

Organizado pela autora (2021). 

 

Fazendo uma análise inicial, o primeiro fator que se destaca na Figura 11 é o nítido 

enxugamento das exigências emitidas pelas Portarias 109 e 136 expedidas pelo DNAEE do 

PNPCH, a primeira em 1982 e a segunda em 1987. Essa simplificação se deu pelo fato de que, 

segundo o PNPCH, o número de PCHs construídas a partir de 1982, quando a Portaria 109 foi 

expedida, era insuficiente para atender às necessidades da demanda brasileira da época e uma 
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das explicações para que esse número ainda fosse insuficiente era a quantidade de exigências, 

então, simplificando-as esse número cresceria.  

Em uma análise mais aprofundada, os dados expostos por essas portarias nos permitem 

presumir que o foco em questão não é a “harmonia, o respeito”, nem a preservação dos recursos 

naturais, mas, sim, exclusivamente a geração de energia, e as consequências dessa geração não 

são uma preocupação, nem mesmo um ponto de atenção nesse momento.   

Mesmo com o “afrouxamento” das exigências necessárias para a construção de PCHs, 

nas projeções feitas pelo PNPCH, o número de empreendimentos continuava insuficiente para 

alimentar a demanda nacional. Então, mais uma modificação foi realizada em 1997, e o 

aumento da potência instalada passa de 10 para 25 MW. Um ano depois, instaurada em maio 

de 1998, a Lei n. 9.648 autorizou o poder executivo a promover a reestruturação das PCHs que 

passa a potência instalada de 25 para 30MW, e ainda determina que haveria outras 

características a serem definidas além da potência instalada, ficando estabelecido que a área 

total da área de inundação (reservatório) será de no máximo 3 Km2. 

Após a crise elétrica que assolou o Brasil em 2001, conhecida nacionalmente como 

“apagão”, o governo federal flexibilizou, mais uma vez, as exigências para implantação de 

PCHs com a criação de uma figura jurídica, ou seja, geradores independentes de energia, e 

também a criação de mais programas de incentivo às fontes renováveis. Depois de anos de 

resultados insatisfatórios e inúmeras “adequações” na legislação base das PCHs, os resultados 

vieram e essas construções se tornaram uma viável fonte de geração de energia em várias 

regiões do Brasil (ANEEL, 2021).  

A Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, dispõe sobre a expansão da oferta de energia 

elétrica emergencial e a recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica e dá nova redação 

a todas as leis anteriores já estabelecidas. 

No Art. 3º da Lei n. 10.438 fica instituído o PROINFA, com o objetivo de aumentar a 

participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes 

Autônomos, concebidos com base em fontes, pequenas centrais hidrelétricas, eólicas e de 

biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional. 

E em instâncias gerais, a objetividade da Lei n. n° 652, sancionada em 9 de dezembro 

de 2003, é incentivar a instalação de novos empreendimentos hidrelétricos e facilitar a 

aprovação de projetos a serem analisados pela Agência e pelos demais órgãos gestores de 

recursos hídricos e meio ambiente, em razão de que vários desses projetos não poderiam ser 
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aprovados, e, em consequência, implementados, em face de seus antigos enquadramentos, o 

que, agora, veio a ser alterado pela abertura dada pela referida Resolução n. 652 da Aneel de 9 

de dezembro de 2003. 

Diante desse cenário, a referida Lei n° 652, no Art. 3°, determina que serão consideradas 

como características de PCH: o aproveitamento hidrelétrico com potência superior a 1.000 kW 

e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado à produção independente, autoprodução ou produção 

independente autônoma, com área do reservatório inferior a 3 km”. Além do estabelecimento 

da potência máxima e mínima, fica decidida também a isenção de 100% da tarifa de transmissão 

de energia para as PCHs que entraram em operação até o final de 2003. 

Outro importante incentivo às PCHs foi estabelecido com o decreto de regulamentação 

nº 5.025/2004 (BRASIL, 2004). Nesse decreto é instituído o fomento a empreendimentos 

autônomos de produção de energia elétrica, usando como justificativa a redução da emissão de 

gases de efeito estufa, nos termos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, contribuindo para o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2004). Essas e outras leis 

foram criadas para minimizar os impactos da crise energética brasileira. 

O estado de Goiás é um território muito atrativo para as concessionárias do setor elétrico 

brasileiro. O Estado possui um abundante potencial hídrico passível de construção de 

hidrelétricas, sejam elas de grande ou de pequeno porte.  

 

4.2 A CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS EM GOIÁS 

 

Ao longo dos anos as normativas que definem uma PCH passaram por diversas 

“adequações”. De forma bem sucinta, o que diferencia uma PCH de uma Usina hidrelétrica é a 

magnitude de sua construção e de produção. Esses empreendimentos são passiveis de serem 

instalados principalmente em rios de pequeno porte, uma vez que esses corpos hídricos possuem 

um natural e significativo desnível geomorfológico, gerando, assim, potência hidráulica 

suficiente para movimentar as turbinas. 

Em alguns poucos casos uma PCH pode dispensar a necessidade da formação de um 

reservatório, sendo instaladas nos chamados “Fio D’água”. Isso geralmente acontece quando a 

força da água, por si só, naturalmente, devido ao declínio do relevo, consegue colocar as 

turbinas em movimento. O formato mais utilizado possui a existência de reservatório para 

garantir o domínio do fluxo d’água em diferentes estações do ano e condições climáticas 

adversas, o que não é possível no caso das PCHs instaladas em “Fio D’água”, onde em épocas 



58 
 

 

de estiagens prolongadas o fluxo de água pode diminuir ao ponto de não ser suficiente para 

gerar energia (CARLINDO; SPCIAN, 2017).  

Segundo a EPE (2020), Goiás é o estado que está em primeiro lugar em capacidade de 

geração de energia elétrica em toda região Centro-Oeste, com 4,9%, seguido por Mato Grosso 

com, 3,7, Matogrosso do Sul com 3,4. O Distrito Federal possui 0%.   

No Centro-Oeste, a implantação de empreendimentos hidroelétricos é uma prática 

comum em toda região. A Figura 12 demonstra a espacialização das principais unidades de 

geração desse tipo de energia na região, tendo como recorte espacial de 2009 a 2020.  
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Figura 12 - Principais hidrelétricas em funcionamento de 2009 a 2019 na região Centro-Oeste 

do Brasil.

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética- EPE (2021) 

Organizado pela autora (2021). 

 

Observa-se, na Figura 12, que o primeiro fato a se destacar nesse período de onze anos 

é o exacerbado número de usinas hidrelétricas em funcionamento instaladas em Goiás, 

precisamente a figura demonstra treze construções, o que representa 62%, seguidas por Mato 

Grosso com sete, equivalente a 33,3 %, e Mato Grosso do Sul com apenas um empreendimento, 

com 4,7%. 
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Partindo para uma análise mais minuciosa, conseguimos observar a existência de dois 

grupos distintos em Goiás. O primeiro grupo identificado está centrado nos anos 2009 e 2010, 

as construções desse período seguem um certo “padrão” de usinas de grande porte, as 

denominadas UHE, com capacidade de geração que vai de 65MW a 213MW. Já o segundo 

grupo, que vai de 2012 a 2017, exceto 2014, são todas construções de PCHs, unidades geradoras 

de, no máximo, 30MW.  A usina Batalha, construída em 2014, mesmo sendo superior à 30 MW, 

não pode ser considerada uma usina de grande porte. Esse fato pode estar associado a uma 

saturação de grandes usinas na bacia do Paraná, impondo a busca por rios menores na mesma 

bacia ou em outras que estão no território goiano.   

Em Mato Grosso a realidade é inversa à de Goiás, pois, se observarmos, o Estado segue 

um padrão exclusivamente de construção de empreendimentos de pequeno porte, as PCHs de 

2009 até 2016, e só em 2019 surgem as grandes usinas hidrelétricas no Estado. Isso indica um 

avanço para as bacias amazônicas. Com a demanda em alta dado o forte crescimento da 

economia a partir de 2004, novos projetos foram iniciados, com fontes hídricas, de biomassa e, 

mais recente, com fontes solar e eólicas.  

Mato Grosso do Sul, diferentemente de Goiás e Mato Grosso, possui apenas um 

empreendimento hidroelétrico em todo o Estado, nesse período de 2009 a 2019, que se enquadra 

nas exigências de uma usina de grande porte, UHE, porém, se comparada com as usinas dos 

outros dois estados da região Centro-Oeste, não é uma construção de grandes magnitudes.  

Entre os principais fatos que explicam a ascensão na construção de PCHs, 

principalmente no estado de Goiás, está o pacote de benefícios oferecido pelo Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) para os empreendedores no 

setor, como o financiamento pelo BNDES de até 80% do empreendimento, a garantia da compra 

de energia assegurada pela ELETROBRÁS, a isenção do pagamento de Uso de Bem Público- 

UBP, a isenção de compensação aos estados e municípios pelo uso de recursos hídricos etc. 

(LIMA 2009 apud ALBUQUERQUE, 2013). 

O pacote de benefícios oferecido pelo BNDES fez com que a geração de energia elétrica 

se tornasse literalmente um “negócio lucrativo”, e como Goiás possui um dos mais vastos e 

importantes corpos hídricos do Brasil, o Estado se tornou um alvo de empresas do segmento 

energético, e as consequências desse desparro de construções estão espalhadas por todo 

território goiano, em comunidades tradicionais, ribeirinhas e até mesmo quilombolas.   

Segundo a ANEEL (2021), atualmente Goiás conta com 25 PCHs, sendo que 24 delas 

estão em operação e uma na fase de construção. Conta também com mais sete empreendimentos 

com Licenciamento Prévio (LP) aprovado com construção ainda não iniciada, sendo que uma 
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dessas PCHs será construída em Cavalcante, na região do Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros, nas imediações do território Kalunga.    

 

4.3 PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA MOSQUITÃO E PEQUENA CENTRAL 

HIDRELÉTRICA SANTO ANTÔNIO DO CAIAPÓ-GO 

 

O rio Caiapó é um dos principais afluentes do rio Araguaia, ele nasce entre a serra do 

Caiapó e o Parque Nacional das Emas, com uma altitude de 850 metros, no sudoeste do estado 

de Goiás, próximo à divisa com Mato Grosso. O rio Caiapó foi um elemento primordial no 

processo de colonização das terras goianas, é um rio extenso, que tem 2.115 km da nascente à 

foz, com grandes potenciais, inclusive para geração de energia. 

Foi justamente o potencial energético que chamou a atenção de diversas empresas do 

ramo energético para o rio, principalmente com as inúmeras flexibilizações das exigências 

legais para a geração de energia no país. Segundo a Agência Ambiental de Goiás (2004), a 

empresa Triton Energia desde 1996 demonstrou interesse na exploração do rio.  

Em 2021, a bacia do rio Caiapó conta com cinco PCHs em funcionamento e mais seis 

projetos aprovados de implantação, o que, além de transformar consideravelmente boa parte 

das características naturais do rio, impactou uma grande parcela da população ribeirinha que 

habitava as margens do rio onde esses empreendimentos foram construídos.  

O Mapa 2 é uma espacialização de todos os projetos de PCHs em operação e projetos 

para futuras instalações que serão construídas na bacia do rio Caiapó-GO.  
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Mapa 2 - Hidrelétricas em operação na Bacia do rio Caiapó 

 
Fonte: Instituto Mauro Borges- IMB (2017).  

Organizado pela autora (2021). 
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Dos cinco empreendimentos construídos na bacia do rio Caiapó (um dos principais 

afluentes do rio Araguaia), está a PCH Mosquitão, localizada a oeste de Goiás, nos municípios 

de Iporá e Arenópolis, de concessão da empresa Triton Energia, hoje atual COMOSA, em 

funcionamento, em 2004. Além de ser a primeira PCH que entrou em funcionamento na bacia 

do rio Caiapó, foi também a primeira PCH construída no Brasil dentro das especificidades do 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) criado pelo 

governo federal. 

Na Figura 13 é possível visualizar a área de inundação da PCH Mosquitão e, 

consequentemente, a transformação na estrutura natural do rio Caiapó. 

 

Figura 13 - Área de inundação da PCH Mosquitão 

 
Fonte: Google Earth Pro (2021). 

Organizado pela autora (2021). 

  

Uma das observações possíveis de se fazer inicialmente, com base na Figura 13, é que 

a PCH Mosquitão alterou profundamente a paisagem local e transformou significantemente a 

dinâmica natural do rio Caiapó, principalmente a partir da formação da área de inundação, parte 

importante nesse tipo de empreendimento. O barramento de um rio muda a sua condição, 

converte o mesmo em lago, altera o seu ambiente, impactando na vida dos seus habitantes. É 

possível destacar, ainda, a quantidade de estradas rurais no entorno de toda a área de inundação, 

o que diretamente acelera o processo de assoreamento do “lago”, já que essas estradas se tornam 
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um canal de escoamento de sedimentos, que são depositados diretamente no reservatório da 

PCH.      

O processo de assoreamento em áreas de inundações é uma realidade comum. Assim 

como as estradas, os rios naturalmente são canais de escoamento de sedimentos, portanto, a 

partir do momento em que se modifica a estrutura física natural de um rio com a construção de 

uma barragem, no caso aqui voltada para a geração de energia, o escoamento é diretamente 

comprometido, o que consequentemente acelera o processo de assoreamento dessas áreas.  

A área de inundação da PCH Mosquitão está com o processo de assoreamento em nível 

avançado, na Figura 13 é possível ver a existência de grandes bancos de areia em meio à área 

inundada, o que pode comprometer o tempo de vida útil da PCH. 

Já a Figura 14 demostra a área de inundação da PCH Santo Antônio do Caiapó, que está 

instalada a 10,56 quilômetros a montante da PCH Mosquitão, ambas no rio Caiapó.  

 

Figura 14 - Área de inundação das PCHs Santo Antônio do Caiapó e Jacaré 

 
Fonte: Google Earth Pro (2021). 

Organizado pela autora (2021). 
 

 A primeira observação a ser feita aqui é que existem duas áreas de inundação na 

imagem. A de localização mais ao centro da figura se trata da área de inundação da PCH Santo 

Antônio e, no canto inferior esquerdo, a área de inundação da PCH Jacaré. Diferentemente da 

PCH Mosquitão, nas PCHs Santo Antônio e Jacaré, a área de inundação seguiu a sinuosidade 

natural do rio, de maior declividade característica passível de duas interpretações. Se por um 
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lado, esse tipo de reservatório não anula completamente o curso natural do rio, por outro, 

aumenta consideravelmente o perímetro da área inundada, o que acaba atingindo um número 

maior de ribeirinhos que vivem às margens desse leito.  

De forma geral, as PCHs, mesmo sendo construções de pequeno porte, ao serem 

comparadas com as grandes Usinas hidrelétricas, acarretam impactos significativos em 

diferentes esferas, são elos ambientais, sociais, e até mesmo culturais. É um rio que perde sua 

característica natural, sujeitos que são “arrancados” de suas origens, tradições e culturas e que 

veem milhares de metros cúbicos de água sobre parte de suas histórias de vida. Então, esse 

modelo hidroelétrico de geração de energia que se propagou em Goiás e hoje já soma mais de 

65% da matriz elétrica do país acarreta “sequelas dolorosas” em diferentes âmbitos. 

Existe um outro olhar sobre as PCHs aqui mencionadas, o olhar de quem chegou depois, 

de quem foi atraído por essas áreas de inundações, vendo ali uma possibilidade de lazer. Essa 

característica não é uma especificidade somente da Mosquitão ou da Santo Antônio, mas de 

todas as PCHs da bacia do rio Caiapó, e podemos inferir que seja uma característica que se 

aplica aos outros empreendimentos desse tipo.  

A partir de estudos de campo realizados no entorno das áreas de inundação da PCH 

Mosquitão e da PCH Santo Antônio do Caiapó identificamos os dois grupos de sujeitos com 

essa clara diferença de abordagem sobre ambas as construções.   

O primeiro grupo é formado por pessoas que adquiriram pequenos lotes de terra às 

margens do “lago” e que veem a área de inundação como um lugar de lazer e descanso para 

períodos de férias, fins de semana e feriados. Desse grupo, um sujeito entrevistado disse: 

 

Eu e meu marido construímos tudo isso aqui sozinhos, quando compramos 

aqui em 2019 tinha só dois lotes construídos por essas bandas, morávamos 

na rua (Iporá) e sempre quisemos um pouco mais se sossego, então quando 

surgiu a oportunidade de comprar esse lote aqui na beira do lago da usina 

demos um jeito e negociamos. Tudo que a gente tinha era um carro e uma 

moto. Demos a nossa moto de entrada no valor de 10 mil que a gente tinha, 

sendo que desses 10 mil que a moto valia, a gente combinou que 3 mil era pra 

a gente pegar de madeira, por que o rapaz que era dono daqui é dono de uma 

madeireira lá no Iporá. Daí deu certo, a gente veio pra cá começamos a 

construir, vendemos nosso carro e compramos um mais barato e o dinheiro 

do carro que a gente tinha e com o aposento do meu marido fomos pagando 

o restante do lote que foi 35 mil e levantando aqui [...]. 

 

Nesse trecho da fala da entrevistada, alguns pontos se evidenciam. O primeiro deles é 

que os sujeitos que chegaram depois do processo de construção dessas PCHs veem as mesmas 
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como algo bonito, turístico e que proporciona momentos agradáveis de lazer. Outro ponto que 

fica objetivamente evidenciado é o significado de sossego.  

Os sujeitos que adquirem esses lotes atrelam diretamente o significado sossego, 

tranquilidade e até mesmo qualidade de vida ao rural, à natureza (esse sentimento explícito na 

fala da entrevistada não é uma especificidade dela, mas também de outros sujeitos com quem 

conversamos). Por esse motivo, de acordo com a entrevistada, é mais satisfatório ter um lote às 

margens de um “lago no meio do mato” do que ter uma casa na cidade.  

 

[...]. Hoje eu moro aqui sozinha, tem sete meses que meu marido 

morreu e eu não tenho coragem e nem vontade de sair daqui. Como a 

única renda fixa que a gente tinha era o aposento do meu marido e por 

conta de alguns documentos eu não consegui pegar a pensão dele, as 

vezes eu passo necessidade (financeira), por que hoje eu só vivo da 

renda aqui do boteco e o povo vem mais no período de férias ou feriado 

prolongado né. Mesmo as vezes sendo difícil eu não tenho intenção de 

sair daqui esse sossego não tem preço, e é tudo que eu tenho hoje [...]. 

 

 Nesse outro trecho, a entrevistada deixa ainda mais claro que o “sossego” proporcionado 

por se viver às margens da área de inundação da PCH Santo Antônio compensa até mesmo as 

necessidades financeiras vividas por ela. A entrevistada possui uma especificidade única às 

margens da PCH Santo Antônio, efetivamente mora no rancho que ela e o cônjuge construíram 

e juntos projetaram um boteco. Então, diferentemente dos outros rancheiros que frequentam a 

área no período de férias, fins de semana e feriados prolongados, a entrevistada reside, agora 

sozinha, às margens da área de inundação da PCH Santo Antônio. 

 

[...]. Do outro lado do lago ali vão construir um resort, diz que é para 

ser melhor que caldas novas, inclusive era para o meu marido ser o 

mestre de obra deles lá, porque ele era pedreiro, o povo vieram aqui, 

mostraram o projeto e tudo. Eles disseram que é coisa de luxo mesmo, 

para ficar na história da região de Goiás que pra começar as obras era 

12 milhões, diz que vai ter até restaurante flutuante. Não sei se é porque 

o povo já anda sabendo desse resort que vai ser construído aqui, mais 

esses dias chegou um moço lá de Brasília querendo comprar meu 

terreno aqui, ele falou que eu podia pedir meu preço que ele pagaria. 

Então eu disse que não tinha interesse de vender e tinha dois meses que 

meu marido tinha falecido, então ele me ofereceu 650 mil aqui e eu 

pensei logo que é por conta do resort né, e recusei. Não tenho interesse 

de vender isso aqui agora, sei que vai valorizar e muito depois que o 

resort sair [...]. 
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Vale aqui destacar que a fala da entrevistada mostra uma lógica da disputa territorial, o 

empreendimento possibilitou um aumento na renda da terra, valorizou o entorno, vende-se o 

lago como um lugar de lazer. A entrevistada e os demais que estão nesse grupo estão pagando 

a renda pela terra para os detentores das áreas do entorno do lago, convertidas em expansão 

imobiliária, inclusive para projetos de alto padrão, como o Lago Verde Caiapó, que será melhor 

apresentado mais adiante.     

Uma coisa é incontestável, o conglomerado de “lagos” formado nessa região do rio 

Caiapó, proveniente da construção de PCHs, ocasionou diversos impactos negativos na área, 

como o comprometimento da fauna e da flora nativas, os impactos sociais, culturais e até 

mesmo emocionais, principalmente para aqueles que foram diretamente impactados pela área 

de inundação desses empreendimentos.  Porém, um dos relatos mais ouvidos nos trabalhos de 

campo realizados (relato detectado nos dois grupos de entrevistados) é quanto à valorização da 

terra. Esse tipo de constatação afirma a lógica da disputa no processo de acumulação capitalista 

do território, em que os proprietários esperam aumentar a renda da terra e o capitalista 

(empreendedor) aumentar os seus rendimentos.    

A Figura 15 demonstra parte das transformações feitas às margens da área de inundação 

da PCH Santo Antônio do Caiapó pelos sujeitos que chegaram depois da construção da 

hidrelétrica. 
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Figura 15 - Ranchos construídos às margens da área de inundação da PCH Santo Antônio do 

Caiapó 

 
Fonte: Própria (2021). 

Organizado pela autora (2021). 

 

Essas áreas de inundação atraíram muitas pessoas, principalmente de classe média, que 

buscavam um lugar de lazer nesses locais, e a procura fez com que houvesse uma valorização 

considerável das terras no entorno desses “lagos”. O rumor da construção desse resort trouxe 
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para as pessoas que já possuem terreno nessa região a possibilidade da rentabilidade, essa 

esperança fica bem explícita na fala do entrevistado.  

A possibilidade de rentabilidade, como já mencionada, torna-se ainda mais real quando 

comparada com a valorização das terras próximas ao residencial Lago Verde, condomínio 

fechado construído às margens do rio Caiapó. O condomínio foi construído a partir da 

valorização das terras no entorno da PCH Mosquitão, e está a 3,6 quilômetros da PCH, 

justamente pensando em atender às pessoas que buscam um lugar de lazer na região e querem 

adquirir um terreno. 

A Figura 16 é parte de uma reportagem publicada no Jornal Oeste Goiano (2020) no 

mês de setembro, principal canal digital de Iporá e região, que demostra o marketing que vem 

sendo feito para a venda de lotes às margens do rio Caiapó, nas imediações da PCH Mosquitão, 

no município de Arenópolis, Goiás.  

 

Figura 16 - Marketing de condomínio às margens do rio Caiapó 

 
Fonte: Jornal Oeste Goiano (2021). 

Organizado pela autora (2021). 
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Percebemos, com base na Figura 16, que existe uma semelhança direta entre o texto da 

matéria publicada no jornal e a fala do entrevistado. Mesmo dispondo de uma estrutura ampla 

e diversificada, diferentes da dos ranchos autônomos, as pessoas que adquirem esses terrenos 

são envolvidas pelo mesmo marketing, o discurso de terem um lugar tranquilo e sossegado na 

natureza para desfrutarem de momentos de lazer, longe da agitação dos centros urbanos.  

É justamente seguindo a ideologia de propiciar momentos menos estressantes que o dia 

a dia urbano, que todo o marketing é pensado e trabalhado para atrair as pessoas para 

comprarem lotes no condomínio Lago Verde. São utilizados jargões como: “paraíso na terra”, 

“lugar encantado”, “exuberância da natureza”, “conforto”, “sonho de uma família”, “qualidade 

de vida” (JORNAL OESTE GOIANO, 2020), tudo com a intenção de chamar a atenção 

daqueles que procuram lazer longe dos agitados centros urbanos. 

A Figura 17 mostra um pouco mais do marketing que vem sendo realizado pelos 

administradores do condomínio Lago Verde nas mídias digitais. 

 

Figura 17 - Divulgação da infraestrutura do condomínio Lago Verde 

 
Fonte: Rede social Condomínio Lago Verde (2021). 

Organizado pela autora (2021). 
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  A estrutura oferecida por esse condomínio é claramente voltada para uma seletiva 

parcela da população. Em diálogos com um dos administradores da página digital do 

condomínio, ficou explícita a seletividade dos adquirentes dos lotes que vêm sendo 

comercializados, voltados principalmente para um público de classe média/alta. Conforme as 

informações, foi constatado que os lotes variam de 500 a 1000 metros quadrados e que, mesmo 

sendo passíveis de financiamento, os valores iniciais dos lotes (sem infraestruturas) são a partir 

de 66 mil reais. 

No geral, um grupo de pessoas que adquirem os terrenos às margens da área de 

inundação dessas PCHs e veem nesses lugares oportunidades viáveis a práticas de atividades 

de lazer, já que a localização geográfica do estado de Goiás não possibilita um acesso direto e 

imediato ao mar, como as cidades litorâneas, os rios de grandes proporções tornam-se pontos 

de atração. Como um longo trecho do rio Caiapó se tornou uma imensa área alagada, as áreas 

de inundações acabam atraindo pessoas de diferentes cidades do estado de Goiás. Nesses 

exemplos, pode-se identificar alguns aspectos das relações no território decorrentes do 

empreendimento, em que a renda da terra, mesmo que não anunciada nos discursos dos 

empreendedores e compradores, apresenta-se como o lugar do lazer, inventando uma nova 

percepção para o consumo do lugar.   

O outro grupo de sujeitos é formado por aqueles que já possuíam terras às margens do 

rio Caiapó antes da construção das PCHs e que carregam consigo um sentimento totalmente 

diferente daqueles que chegaram depois da instalação desses empreendimentos. Possuem um 

sentimento de perda e, além de lutarem diariamente para superarem esse sentimento, esses 

sujeitos, ainda, carregam consigo a memória do antes, principalmente aqueles que passaram 

pelo processo de desapropriação e tiveram suas sedes demolidas e pomares destruídos (perdas 

imateriais), por estarem dentro do perímetro da área a ser inundada pelo reservatório da PCH.  

Quando nos referimos à diferença de sentimentos entre os sujeitos que chegaram depois 

e os que viveram todo o processo de construção dessas PCHs, relatamos aqui, sem dúvida, 

simplesmente uma parcialidade dos fatos contatos por aqueles que viveram na pele esse 

processo. É impossível a qualquer um que não tenha vivido o desgaste físico e emocional da 

desapropriação e da negociação de terras, redigir sobre o sentimento desses sujeitos que viram 

parte de sua história de vida sendo demolida e afogada pelas águas do tão respeitado rio Caiapó.  

A Figura 18 demostra com clareza a difícil realidade emocional, física e, 

consequentemente, financeira vivida pelos sujeitos que moravam às margens do rio Caiapó 

durante a construção das PCHs em questão.  
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Figura 18 - Transtornos e impactos provenientes da construção da PCH Santo Antônio do 

Caiapó 

 
Fonte: Própria e entrevistado (2021). 

Organizado pela autora (2021). 

 

A Figura 18 demostra alguns momentos da realidade vivida por duas famílias diferentes. 

A família A, na coluna da esquerda, e a família B, na coluna da direita, ambas passaram  pelas 

mesmas agressões. Para que possamos entender um pouco mais sobre os impactos que as 
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construções dessas PCHs ocasionaram a esses sujeitos, a família A (líder dos desapropriados) 

conta em entrevista alguns difíceis momentos vividos por eles:  

 

Ainda hoje é muito difícil falar do que a gente passou por aqui. Sobre 

o primeiro contato que a gente teve com o pessoal da usina, nem foi 

contato né, foi “peitada” mesmo. Foi de 2011 para 2012, eu estava 

tirando o leite, quando olhei tinha uns 15 homens dentro do piquete dos 

bezerros, piquetando (estaqueando a área), aí eu fui lá ver o que estava 

acontecendo né, daí eles disseram que iriam construir uma usina ali 

[...]. 

 

 É notório já nas palavras iniciais da família entrevistada o ar de insatisfação, fica claro 

o aguçado sentimento de luta enfrentada por esses sujeitos, mesmo estando relatando os fatos 

dez anos depois do ocorrido. Um dos relatos mais ouvidos das famílias entrevistadas é quanto 

à falta de comunicação entre as partes e as imposições postas para a apropriação do território. 

Esse é o grande x da questão. 

Em um belo dia de sol esses sujeitos em suas rotinas diárias são surpreendidos com 

pessoas dentro de suas propriedades fazendo demarcações para as futuras instalações de uma 

suposta “usina”, sem saberem de nada, sem receberem nenhum tipo de notificação. Então, esse 

primeiro contato, com base no relato dado, foi visto como uma invasão de propriedade, o que 

automaticamente criou um atrito entre as partes. E as insatisfações começaram e não pararam 

por aí,   

     

[...]. Desde então foi só sofrimento, o pessoal da usina na conversa deles 

falava que pagavam tudo, pagavam até as plantas do quintal, pagou foi nada, 

só conversa. Chegaram com um valor x e se a gente quisesse receber alguma 

coisa pela nossa terrinha era aquilo. Na época o povo colocou a gente para 

sair contando porte, árvore frutífera, tudo segundo eles entrariam no valor 

pago pela terra. Isso tudo não serviu de nada, só tomando nosso tempo 

mesmo. Pagaram para nós na época 30 mil reais por alqueires, ali tinha nossa 

casa, curral, chiqueiro, tinha tudo. Como a gente perdeu 1,46 para eles, 

somando tudo sei que recebemos no final 88 mil. Como a gente pensou que 

haveria alguma conversa sobre preço, alguma negociação né, pedimos 130 

mil, ilusão nossa, eles pagaram o que quiseram pagar e conversa encerrada. 

E ainda, no relatório de desapropriação que fizeram, colocaram que nossa 

casa era de madeira em alto grau de deterioração, por isso o valor a ser pago 

era aquele [...].  

 

A compensação de terras é um assunto muito delicado entre todas as famílias 

entrevistadas que estavam às margens do rio Caiapó durante a construção das PCHs. A maior 

queixa levantada,  e não é especificidade da família A, é sobre a falta de autonomia dos 

proprietários das terras em negociar a venda de parte de suas propriedades para os adquirentes. 
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Como relatado pela família A, o valor é estabelecido diretamente pelos adquirentes a partir de 

uma avaliação da área, e nesse caso as benfeitorias ali construídas são praticamente 

invisibilizadas ou mitigadas, a despeito de não agregarem valor à área que será indenizada à 

família impactada.  

O trecho a seguir é um relato inquietante feito pela família A sobre o processo de 

desapropriação,  dela e de todas as outras famílias que também foram desapropriadas de suas  

terras.  

 

[...]. Nós não recebemos nenhum papel, nada falando que a gente ia ser, ou 

melhor, nós já estávamos desapropriados, só foi mostrado para nós os 

documentos dessa desapropriação quando fomos lá nos informar sobre 

aquele “monte” de gente dentro de nossas terras. Para ter uma noção, a obra 

foi executada em 2012, e a gente foi desapropriado em 2011, sem saber de 

nada. Quando chegaram até nós dizendo que iriam construir uma usina aqui 

e o pessoal já nas terras fazendo as demarcações, falaram que a nossa família 

seria desapropriada. Como a gente não sabia de nada disso né, então fomos 

até o juiz saber de tudo dessa tal desapropriação, foi aí que batemos de frente 

com uma desapropriação feita em 2011 sem nenhum tipo de acordo entre 

ambas as partes. Fomos desapropriados pelo pessoal da RIALMA sem nem 

saber de nada [...]. 

 

Como dito, a relação desigual entre as partes é um fato muito delicado e que dificultou 

bastante o processo, que já é difícil para esses sujeitos, de compensações de terra. A diferença 

de “poder” e conhecimento entre as partes nessa situação deixou as famílias limitadas às 

imposições postas pelas empresas que construíram os empreendimentos, fazendo com que fosse 

criado um cenário de submissão. Esse foi um fato relatado por todos os sujeitos que foram 

diretamente impactados pelas construções, inclusive famílias que não foram entrevistadas, o 

desgosto é o mesmo (informação dada pela família A).   

A partir dos relatos podemos perceber, na relação da disputa pelo uso do território, como 

o modus operandi do capitalista (empreender) se coloca. Para ele, quanto menor for o preço a 

pagar pelas terras, menor será o seu custo inicial. Na verdade, sua estratégia é reduzir ao 

máximo a renda da terra absoluta, ou seja, o valor da propriedade. Já o proprietário luta para 

preservar o seu direito  de se apropriar da renda da terra. Esse é um aspecto da disputa pelo 

território no que tange à renda da terra. Assim, os valores imateriais e  a relação desses 

proprietários com o lugar de memória não entram na conta.     

No próximo trecho da entrevista é possível entender um pouco mais sobre o poder que 

as grandes construtoras, no caso, de energia elétrica, possuem sobre a construção do território, 

principalmente quando atuam em cidades do interior. 
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[...]. Lembro que na época, uma vez, a gente marcou uma reunião com o 

promotor de Ivolândia, era para ser sem o povo da usina, só nós atingidos, a 

gente queria orientação né. O “danado” do promotor ligou para pessoal da 

usina (advogado), isso por que não era para eles participarem, por que a 

gente queria perguntar as coisas ao promotor, saber dos nossos direitos, das 

alternativas que a gente tinha, e o advogado deles pegou um avião até Iporá 

e depois pegou um taxi e chegou lá na reunião junto com o promotor. Ai a 

gente estranhou aquele trem, foi puxar, “não quer de vê” que aquele 

promotor foram eles (o pessoal da usina) que formaram. Ai pronto né,  no 

final da história tivemos que fazer a reunião junto com ele mesmo (advogado), 

que situação viu, resumindo, resolveu nada [...]. Para vocês entenderem o 

tanto que esse povo da usina era e é respeitado, o advogado deles chamava o 

juiz, lá na nossa frente de “ocê”, e o juiz chamava ele de Senhor [...]. 

 

Entendemos, por esse trecho da entrevista, que os sujeitos atingidos não aceitaram 

simplesmente as imposições postas pela construtora, eles foram atrás, tentaram e lutaram por 

condições mais justas de negociações, porém, não estavam protegidos pela justiça, 

surpreendidos  com o controle do poder judiciário por parte dos representantes da empresa 

empreendedora.  

Esses sujeitos, humildes, buscavam um posicionamento de alguém que deveria 

representá-los, sem demonstrar a explícita influência da construtora, um órgão público 

(Promotoria), que teoricamente deveria ser ao menos imparcial em suas condutas.  

A crença da imparcialidade do Estado decorre de uma ideia da modernidade do Estado 

Democrático de Direito. Por isso, os desapropriados recorrem ao Estado. Por estarem em uma 

situação de desigualdade com o Capitalista (empreendedor), eles entenderam que o Estado 

possibilitaria um equilíbrio de forças. Como se percebe, pela narrativa, isso não só não 

aconteceu, como o Estado tomou um lado, o do capitalista. Assim, em uma sociedade de classes, 

ele age não como mediador, como pressupõe a ideologia da modernidade. Na disputa pelo 

território, como no exemplo da produção de energia aqui estudada, ele simplesmente legitimou 

a vontade do capitalista. 

Sobre o papel do Estado, Coelho (2020) assevera que, devido a sua autoridade 

condicionada pela dominação racional-legal, detém a capacidade de determinar as normas 

coletivas da vida em sociedade. Logo, essa legitimidade conferida ao poder público é o que 

assegura com que os cidadãos tenham uma estrutura comum a que devem recorrer sempre que 

necessário. 

Subentende-se, acrescenta o autor (2020), que o poder público é mantido pela totalidade 

dos membros civis de um Estado, o que logo implica a necessidade de que, para a sua plena 

manutenção, sejam aplicados princípios indispensáveis como o da isonomia que, perante a Lei, 
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posiciona os cidadãos sob as mesmas regras de convivência e também sob as mesmas 

possibilidades de sanções. 

Considerando as afirmações do autor e a atitude tomada pelo representante do poder 

público para com os sujeitos atingidos, que o procuraram com o intuito de se informar melhor 

sobre a situação enfrentada por eles, fica evidente, segundo o relatado pela família A, o 

posicionamento do Estado, que, no caso, além de ferir o princípio da isonomia, já que ambas as 

partes nesse processo de “negociação” de terras não obtiveram as mesmas condições e 

possibilidades asseguradas, claramente se posiciona a favor de uma das partes, fazendo com 

que a outra, mais frágil, renda-se às imposições postas a eles.   

E é assim, com o “apoio” do Estado, que grandes empresas capitalistas se tornam 

astutamente cada vez mais fortes e dominantes em todo Brasil. No próximo trecho da entrevista 

feita com a família A, que foi líder na luta dos sujeitos que foram diretamente atingidos e 

desapropriados com a construção da PCH Santo Antônio, fica mais uma vez evidente a 

influência, a força e a dominância que as construtoras de PCHs exerceram e exercem sobre os 

sujeitos, sobre o território e sobre o Estado onde são implantadas.  

 

[...]. Esse pessoal é custoso para fazer esse negócio de usina viu, vou falar a 

verdade, eles só não fazem chover, o resto eles sabem e fazem tudo, o que 

você pensar que eles não conseguem fazer, não precisa pensar, por que eles 

fazem mesmo [...]. [...]Tinha umas terras aqui que eram “spoiler”, (um tipo 

de posse, sem documentação), nem escritura tinha, isso é coisa antiga. 

Quando meu pai comprou essa terra aqui a quase 80 anos atrás, o fulano de 

tal comprou esse trem aí também, e eles não pagavam nenhum tipo de 

imposto, contribuição sindical, pagavam nada. Essa terra era um “pepino” 

gigante. Como estava dentro da área de desapropriação da usina, em poucos 

dias essas terras estavam escrituradinha, tudo arrumado. O velho dono 

dessas terras já tinha morrido a anos e o povo escriturou tudo isso aí em 

poucos dias [...].  

 

A primeira parte do testemunho é a visão comum absorvida por todos os sujeitos que 

lidaram diretamente com os representantes das duas PCHs em questão, construídas na bacia do 

rio Caiapó, de que essas construtoras exalam poder e superioridade, até mesmo diante dos 

órgãos públicos, do Estado, que deveriam estar acima do interesse de todos.  

Todas as situações desencadeadas no processo de construção das PCHs envolvendo a 

tríade sujeitos-construtora-Estado são melhor explicadas quando analisadas pela ótica das 

relações de poder, e como ele se aplica na construção do território. O fato é que, além da relação 

entre a construtora e o Juiz/Promotor ser de submissão, o juiz não está ali propriamente com o 
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papel de promover a justiça, mas, simplesmente para formalizar e legalizar uma situação que é 

de interesse do capital, na qual o Estado, indevidamente, representa. 

 Depois de dezessete anos da construção da PCH Mosquitão  e nove anos da PCH Santo 

Antônio do Caiapó, conversando com esses sujeitos percebemos que, dentre todo o delicado 

processo de mudanças pelo qual eles passaram, que é algo que não foi esquecido, eles não 

vivem mais alimentando o sofrimento que passaram, e percebemos ainda que o grande ponto 

chave do conflito foi realmente a falta de diálogo e de autonomia que esses sujeitos tiveram na 

negociação de suas propriedades, como fica entendido no próximo trecho da entrevista.  

 

[...]. Hoje depois da raiva que já passamos e tudo, até que não é ruim por 

essa valorização que teve as terras por aqui. Acho que desde o início se tivesse 

acontecido uma combinação, por que a gente não tinha terra pra vender, mas 

já que foi desapropriado, que seja desapropriado sabendo e que tenha ao 

menos uma aproximação para negociação. Se fosse assim eu acho que não 

teria sido tão difícil. Hoje a gente vende um lote de 20x30 por 35/40 mil, tem 

gente que vende até por 50 mil um pouquinho maior. Então o pessoal gosta 

muito dessas “beiras” de rio. Hoje para gente analisar, pode até ser que por 

esse lado da valorização, não seja tão ruim, a terra valorizou e tal, mas na 

época a questão emocional foi duro hein! 

 

Sobre a valorização de terras, até mesmo para o segundo grupo de sujeitos (os que já 

estavam no território antes da construção das PCHs), esse foi um ponto positivo elencado por 

eles. A procura por pequenos lotes de terra com acesso à área de inundação das PCHs é uma 

coisa que, como disseram as famílias entrevistadas, “não dá para quem quer”.  

Tal fato fica mais evidente nas palavras da família A, quando eles compartilham: “[...]. 

Se eu falar que vou vender toda a nossa terra ali nas margens do lago, na mesma semana os 

compradores estão tudo aqui para comprar, e pagar, e construir. E o povo estão fazendo casas 

boas, não são casinhas que o pessoal estão construindo por aqui não [...]”.  

Além da valorização da terra ser um ponto positivo destacado pelos entrevistados, a 

rápida dimensão com que esses “ranchos” vêm sendo construídos às margens da área de 

inundação das PCHs foi uma preocupação manifestada por alguns sujeitos, justamente devido 

ao grande número de pessoas desconhecidas que começaram a frequentar as áreas, 

principalmente em temporada de férias. 

Mesmo a aglomeração de pessoas sendo uma preocupação manifestada, não devido ao 

cenário pandêmico, mas no sentido de ter um fluxo de pessoas passando dentro de suas 

propriedades, outro positivo fator elencado é sobre a procura por mão de obra, principalmente 

na área da construção civil, que se tornou uma complementação da renda desses sujeitos.  
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[...]pra nós aqui, em termo de serviço, mão de obra, pensa o tanto que tem, 

eu não dou conta nem da metade. Eu tinha duas pessoas trabalhando comigo 

e com eu três, e não dava conta, hoje com a pandemia deu uma diminuída, 

mas ainda tem. Eu tenho serviço aqui se eu quiser, de domingo a domingo 

ganhando 130 reais por dia depois do meu curral, eu saio do curral e desço 

pra lá e ganho 130 reais, das dez horas até de tardezinha. 

 

A prestação de serviços por parte dos sujeitos atingidos é considerada uma atividade 

pluriativa. A pluriatividade é uma prática em que o sujeito desempenha dois ou mais tipos de 

atividade, a rural e a não rural. Segundo Schneider (2003), a pluriatividade é um fenômeno em 

que os membros de uma família de agricultores que moram na área rural optam por exercerem 

atividades não agrícolas, mesmo mantendo a moradia e a vida no espaço rural. 

Em geral, as construções de hidrelétricas ocasionam significativos impactos e conflitos 

socioambientais, como demonstrado nesta seção, em que ouvimos diferentes grupos de sujeitos 

envolvidos por esses empreendimentos. Segundo Little (2001), os conflitos socioambientais se 

dão a partir de disputas entre grupos sociais derivados dos distintos tipos de relação que eles 

mantêm com seu meio natural, que engloba três dimensões básicas: o mundo biofísico e seus 

múltiplos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, e o relacionamento 

dinâmico e interdependente entre esses dois mundos.  

Os conflitos em torno da construção de hidrelétricas inevitavelmente revelam diversos 

significados em disputa. Aí não é uma especificidade da presente área de estudo, mas em 

diversas regiões do país afetadas por barragens hidrelétricas emergem lutas localizadas, nas 

quais são identificadas questões que ultrapassam o problema imediato da hidrelétrica. Na 

oposição de discursos apresentados pelo setor elétrico e pelos sujeitos atingidos é forjada uma 

luta econômica, política e simbólica na qual se opõem projetos sociais distintos de apropriação 

do território (TEIXEIRA, 2005). 

Mesmo com todas essas evidências, o discurso empregado pelas concessionárias 

geradoras de energia aqui no Brasil vem totalmente na contramão desses fatos e os incentivos 

provindos pelo Estado impulsionam a construção de mais unidades geradoras, mesmo tendo 

outras fontes com potencialidade de geração em larga escala.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A energia elétrica é um insumo de extrema importância na construção e na manutenção 

da sociedade moderna, e contestar esse fato é uma falácia. O Brasil é um país de escala 

continental que possui um território rico em biodiversidades naturais, muitas dessas riquezas 



79 
 

 

podem ser aproveitadas para a geração de energia. Porém, o que se observa é um país que, por 

mais que possua uma matriz elétrica diversificada e seja autossuficiente, ela é frágil e exala 

incertezas.  

O fato de um território ter uma matriz elétrica composta predominantemente por uma 

fonte específica, aumenta consideravelmente a probabilidade de que mais cedo ou mais tarde 

ele viva uma crise e/ou até mesmo um colapso elétrico. Ou seja, havendo um problema no 

fornecimento do recurso que propicia a geração de energia daquela fonte dominante, as outras 

fontes da matriz elétrica não conseguiriam potencializar sua geração a nível de suprir o déficit 

da energia que provinha da fonte em caos.  

A fragilidade ressaltada da matriz elétrica brasileira, além de vir desse fato, a alta 

predominância de uma fonte geradora específica, junta-se com a ineficiência administrativa do 

Estado. Como já apresentado e discutido, o setor elétrico nacional passa por um estágio de 

privatizações que se arrasta desde a década de 1990, além disso, possui quase 70% de toda a 

energia gerada no país nas mãos de uma única fonte, a hidráulica, que por sua vez está nas mãos 

das condições climáticas. Isso não só pode, como já está refletindo caras consequências na 

sociedade como um todo. 

Em pronunciamento no último dia 28 do mês de junho (2021), o atual ministro do 

Ministério de Minas e Energia pediu à população o uso consciente e responsável tanto de água 

quanto de energia. Afirmou ainda que o Brasil vive um momento de crise hídrica, a pior dos 

últimos 91 anos. Os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste juntos são 

responsáveis por 70% da capacidade de geração de energia elétrica do país, e hoje contam com 

apenas 29,4% de sua capacidade regular e a situação piora a partir do momento em que estudos 

meteorológicos só preveem chuvas fortes na região em meados de outubro (G1, 2021).  

Em função dessa “crise hídrica” anunciada, houve a ativação de usinas termoelétricas 

na tentativa de amenizar os prejuízos causados pelo setor elétrico nacional, já que o Brasil 

veementemente se fez refém de tal situação. O Ministério Minas e Energia estima que os custos 

iniciais dessa ação estão na casa dos R$ 9 bilhões, valor repassado aos consumidores. O anúncio 

oficial feito pela Aneel veio no dia seguinte, 29 de junho, quando ela anunciou um reajuste de 

52% na tarifa de energia, justificado pelo aumento do custo da geração (G1, 2021). 

Com tudo isso, eis que surge uma questão: Além de aumentarem as tarifas, qual será a 

medida tomada pelo Estado frente à situação? A resposta veio: inacreditavelmente foi aprovada 

no Congresso a medida que viabiliza a privatização da Eletrobrás. Segundo O Popular (2021), 

como um assalto anunciado, a privatização poderá aumentar em até 20% a conta de energia do 

brasileiro. No total, estima-se que as armadilhas aprovadas poderão gerar um custo de R$ 56 
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bilhões. Calcula-se que esse valor quando somado aos impostos e benefícios setoriais cresça, e 

o impacto que será repassado aos consumidores, a partir futuras tarifações, será de R$ 84 

bilhões.   

Respondendo de forma geral as perguntas que nortearam esse estudo, a energia elétrica 

é sim um forte e determinante instrumento geopolítico da sociedade contemporânea, além disso, 

esse insumo evidentemente foi muito importante na formação e expansão do território de Goiás, 

como detalha a segunda sessão. Já as novas projeções do setor em Goiás são promissoras, a 

energia solar fotovoltaica é uma “saída” viável que pode mudar a realidade do abastecimento 

de energia em períodos da baixa produção, que se dão em tempos de estiagem, já que hoje quase 

70% da energia gerada no Estado é proveniente das hidrelétricas. Porém uma das maiores 

barreiras para que esse modelo se instaure efetivamente e se torne uma fonte predominante na 

matriz elétrica goiana, é não apoio e incentivo do próprio estado para que isso aconteça. 

No decorrer deste estudo foi traçada uma discussão sobre como a energia assumiu um 

papel de protagonista na sociedade, e hoje, assim como o território, é um instrumento de poder 

nas mãos do Estado. Este estudo também se ateve a discutir a formação da matriz elétrica 

brasileira, que é diversificada, porém exige muito de uma única fonte, o que a curto ou longo 

prazo é um problema.  

Com base nesses pronunciamentos e no estudo que fizemos ao longo da pesquisa, 

constatamos a então fragilidade elétrica que o Brasil possui. Na segunda seção, quando focamos 

nossas atenções para a região Centro-Oeste, mais precisamente para o estado de Goiás, 

constatamos que existe uma alta sobrecarga imposta a esse território, que, como mostram os 

dados, detém um papel muito importante na geração e no abastecimento elétrico nacional, já 

que possui o maior número de hidrelétricas do Brasil.   

Nessa seção ainda foi discutida a existência de um potencial que é timidamente 

explorado em Goiás, a energia solar. Devido à localização geográfica e às condições climáticas, 

Goiás é um território que oferece grande potencial elétrico a ser explorado por essa fonte, mas 

que não é. Mesmo tendo essa inesgotável fonte à disposição, o Estado e as empresas privadas 

que atuam no setor elétrico nacional continuam fazendo investimentos em hidrelétricas, fonte 

que, além de ser instável, ocasiona diferentes impactos ambientais, sociais, culturais e até 

mesmo emocionais ao serem implantadas. 

  Quanto às transformações e aos impactos ocasionados pela construção de hidrelétricas, 

a terceira seção desta pesquisa buscou evidenciar a realidade por trás desses empreendimentos. 

Sendo assim, além de apontar o problema, que nesse caso é a fragilidade da matriz elétrica 

brasileira, o propósito da pesquisa é indicar caminhos para mudar essa realidade. Então, como 
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prognóstico ao problema levantado está a viabilidade da energia solar em Goiás, essa que é uma 

fonte possível de ser explorada em larga escala, além disso, as transformações territoriais 

provenientes dessa fonte são menos impactantes que das hidrelétricas.  A energia solar 

fotovoltaica é uma forma limpa e consciente de fortalecer a matriz elétrica não só de Goiás, 

mas do Brasil, condição que evitará um futuro colapso elétrico como o anunciado atualmente. 

A condição que falta para que isso se torne realidade é o Estado assumir o seu papel e 

criar uma legislação que incentive a geração de energia solar no Brasil, da mesma forma que 

criou incentivos e flexibilizou inúmeras vezes a legislação para a construção de hidrelétricas no 

país, principalmente as PCHs.  

Uma das possibilidades para potencializar a geração de energia solar no Brasil seria o 

Estado incentivar a instalação de usinas solares nas próprias hidrelétricas já construídas. Uma 

vez que essas hidrelétricas em operação já possuem uma linha de transmissão criada, o que 

minimizaria de forma significante os custos da construção de uma usina solar. Para a instalação 

das usinas solares dentro das hidrelétricas existe a possibilidade de utilizar parte da própria 

superfície da área de inundação, não tendo a necessidade de abrir uma nova área para a 

implantação da estrutura fotovoltaica. Oque substituiria as Termelétricas no período da seca. 

Dessa forma, a partir das discussões apresentadas, a pesquisa atingiu seu objetivo 

proposto de entender, com base na matriz elétrica brasileira e nas consequências decorrentes da 

construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no município de Iporá-GO, a 

importância e o papel da energia elétrica na construção e na efetivação do território. Porém, 

mesmo atingindo o objetivo, essa discussão abre caminho para uma futura pesquisa sobre a 

implantação e a disseminação da energia solar em Goiás, importante elemento para fortalecer 

matriz elétrica nacional.  
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