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PARTE I

COMÉRCIO INTERNACIONAL E 
RELAÇÕES DE FRONTEIRA

O tema Comércio Internacional vincula-se diretamente à origem da Red 
CIDIR, uma vez que a proposta de sua criação se deu nos espaços de discus-
são da Federação Econômica Brasil, Argentina e Paraguai (FEBAP). A FEBAP 
foi criada em 1990, por iniciativa de lideranças empresariais e de organizações 
da sociedade civil do Brasil e da Argentina, com o objetivo de buscar formas 
mais efetivas de integração econômica, política, social e cultural, superando os 
entraves que marcam historicamente as regiões de fronteira. Em 1992, tem-se 
o ingresso de organizações paraguaias na FEBAP. Em grande parte, esta insti-
tuição, que nasceu antes mesmo da assinatura do Tratado de Assunção (1991),
que instituiu o MERCOSUL, comunga de objetivos muito similares a ele, tra-
balhando com a ideia de fronteiras abertas em busca de um processo efetivo de
integração, no qual o comércio internacional e as relações de fronteira sejam
temas constantes nas pautas de debates.

As reflexões sobre comércio internacional e relações de fronteira ocupam 
espaços importantes na reflexão e na produção acadêmica das instituições inte-
grantes da Red CIDIR. Para a composição deste livro, foram selecionados dois 
artigos entre os apresentados no VIII Simpósio. O primeiro deles aborda o tema 
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do comércio internacional entre o Brasil e a Argentina, com enfoque centrado 
na questão do trigo. E o segundo trata das possíveis implicações ambientais, so-
ciais e econômicas para o Brasil e a Argentina, decorrentes da construção das 
barragens hidrelétricas de Panambi e de Garabi.
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INTRODUÇÃO

Normalmente o aumento do bem-estar das economias nacionais está atre-
lado à liberação do comércio internacional. Esta liberalização também pode as-
sumir o caráter de integração regional, com a eliminação de barreiras tarifárias 
entre um determinado grupo de países (área de livre comércio) e, eventualmen-
te, com a adoção de uma tarifa externa comum (união aduaneira), como o Mer-
cado Comum do Sul, mais conhecido como MERCOSUL, fundado em 1991, 
pelos seguintes países: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Um dos principais pontos utilizados pelos países no século XXI é a discus-
são em prol da formação e da união para deliberar distintas ações a fim de pro-
mover o seu desenvolvimento econômico. Seguindo neste sentido, esta união 
pode se dar por meio de acordos ou redes comerciais, de relações de negócios 
ou até mesmo através da formação de blocos econômicos. Sabe-se que tanto os 
países desenvolvidos bem como empresas multinacionais se valem deste tema 
com o intuito de ampliar suas ações internacionalmente. Dessa forma, tais uniões 
podem ser benéficas para países em desenvolvimento, como também para em-
presas que buscam se inserir neste mercado.

Ressalta-se ainda que o Brasil vem enfrentando diversos problemas quan-
to à falta de amparo e incentivo do governo, problemas com as frustrações de 
safras que têm ocorrido com as lavouras nos últimos anos. Visto a conjuntura 
brasileira descrita anteriormente, na qual existe um universo global de comércio 
flexível, porém com um mercado agrícola repleto de incertezas e de muito dina-
mismo nas suas negociações internacionais, o objetivo deste estudo é analisar 
os fatores que fazem o Brasil ser dependente da importação de trigo argentino. 
Para isso buscou-se: analisar o intercâmbio comercial do trigo dos estados par-
te do MERCOSUL (Brasil e Argentina), destacando acordo bilateral, produtos 
e incentivos; apontar produção, consumo, preços e fluxos comerciais de trigo 
entre Brasil e Argentina; elencar as políticas brasileiras de fomento à cultura do 
trigo, apresentando os principais entraves e gargalos enfrentados pela cadeia de 
trigo brasileira.

Este estudo justifica-se em razão da importância do trigo em nosso coti-
diano. Como é um dos cereais mais consumidos no mundo e fundamental na 
alimentação humana, nasce a necessidade de se buscar fatores que justifiquem 
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a dependência externa desse grão, pois mesmo sendo referência no agronegó-
cio mundial, o Brasil não consegue ser autossuficiente em trigo e importa qua-
se 50% de seu consumo interno, o que é facilitado pela participação do país 
no MERCOSUL.

REVISÃO DA LITERATURA

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro (2016), a 
Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do Brasil. A cres-
cente integração econômica bilateral tem fortalecido a economia e a indústria 
dos dois países. O capital brasileiro está presente em diversos setores da econo-
mia argentina. Entre 2003 e 2015, a corrente de comércio bilateral elevou-se de 
US$ 9,24 bilhões para US$ 23,09 bilhões, um crescimento de 150%. No período, 
as exportações brasileiras para a Argentina cresceram de US$ 4,56 bilhões para 
US$ 12,8 bilhões, incremento de 181%. Em 2015, a Argentina ocupou o tercei-
ro lugar no destino das exportações brasileiras.

Uma vantagem prevista nos tratados do MERCOSUL é a possibilidade dos 
países membros negociarem em grupo com os demais países ou mesmo blocos 
econômicos, obtendo melhores preços e condições para que seus produtos se-
jam reconhecidos e valorizados pelo mundo afora (GONTIJO, 2014).

A cadeia produtiva do trigo no Brasil e na Argentina

O mercado do trigo passou por duas fases distintas: a primeira, em que o 
Estado possuía toda a autonomia, regulando as políticas que visavam à amplia-
ção do consumo e à autossuficiência na produção; a segunda fase correspondeu 
a retirada da intervenção estatal à produção nacional de trigo e ao livre merca-
do (COLLE, 1998). Com o afastamento do Estado, Brum e Müller (2008) citam 
que a cadeia do trigo foi dividida em insumos agrícolas, produção (produtores 
rurais e suas cooperativas), moinhos, indústria de transformação, distribuição 
e consumo.

No primeiro nível da cadeia temos os principais insumos utilizados na cul-
tura de trigo: sementes, corretivos, máquinas e implementos, defensivos agrícolas 
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e fertilizantes. O setor de insumos agrícolas vem aumentando sua importân-
cia na economia nacional, assim como a mecanização da agricultura brasileira.

Conforme Colle (1998), o segundo nível da cadeia é representado pela 
produção agrícola. O produto da produção primária e industrial destina-se 
ao mercado interno, e o grão produzido que não é utilizado para semente é 
comercializado para as cooperativas e para os intermediários moageiros. A 
produção entregue às cooperativas pode ser utilizada para formação de esto-
que pelo governo ou comercializada aos moinhos; neste mesmo nível encon-
tram-se as importações, dado que a produção interna não é suficiente para 
atender toda a demanda.

O nível seguinte é formado pelos moinhos, onde ocorre o beneficiamen-
to primário, como o farelo e a farinha. A indústria moageira inicia a produção 
de farinhas e misturas que comporão os inúmeros produtos finais do complexo 
agroindustrial do trigo. Os moinhos processam os grãos de trigo em farinha co-
mum, farinha especial e fortificada, pré-misturas com ou sem aditivos e blends 
de farinha, além do farelo como subproduto para a indústria de ração animal. 
Segundo dados da ABITRIGO (2016), existem no Brasil 196 moinhos de trigo, 
e a maioria deles localiza-se nas regiões Sul e Sudeste (75%).

O último nível é a distribuição dos produtos finais para o atacado, varejo 
e consumidores. A distribuição pode ser feita de forma direta ou através de ter-
ceirização. De acordo com a ABITRIGO (2016), a indústria de massas, biscoito, 
pães e bolos utiliza cerca de 74% da produção, enquanto que outros 10% desti-
nam-se para o varejo (consumo direto pela população) e 16% para a pecuária 
na fabricação de ração.

Já no país vizinho, as condições edafoclimáticas são extremamente favorá-
veis para o desenvolvimento da cultura do trigo, principalmente o trigo especí-
fico para a produção de pães e massas, o que transformou a Argentina em um 
grande exportador do cereal e de outros grãos. A qualidade do grão argentino 
destinado para panificação é superior ao brasileiro, pois o cereal produzido no 
Brasil tem menos concentração de glúten e por isso apenas 30% de sua produção 
é destinada para panificação. Portanto, mesmo que o Brasil produzisse acima de 
seu consumo ainda precisaria importar (MAGGIAN; FELIPE, 2009).

Assim como no Brasil, a cadeia do trigo na Argentina também é dividi-
da em insumos, produção, armazenamento, indústria moageira/alimentícia e 



27

comercialização, que envolve mercado interno e externo. O país conta com um 
dos solos mais férteis do mundo e cultiva cereais, sementes oleaginosas, cultivos 
industriais, hortaliças e frutas em cerca de 36 milhões de hectares, dos quais 30 
milhões destinam-se a cultivos de produção extensiva, como soja, milho e tri-
go. Esse solo fértil reduz a necessidade de fertilizantes, além do país contar com 
um clima mais estável para a produção do trigo (MRE, 2016).

Basicamente 90% do trigo importado é argentino, pois o custo de produção 
na Argentina é muito mais baixo pelo solo, clima e proximidade do porto. Se-
gundo a ABITRIGO (2016), o trigo argentino destinado ao Brasil é transportado 
de navio num período de aproximadamente dez dias entre a saída da fazenda 
argentina e a chegada no moinho brasileiro, após superar os trâmites aduanei-
ros e as filas para embarque e desembarque nos portos. Ao chegar nos portos 
brasileiros, o cereal é transportado até os moinhos de caminhão.

Importância do trigo no sistema de produção

Dentre a importância agronômica do trigo está o sistema de plantio dire-
to e a rotação de culturas. Vezzani e Mielniczuk (2009) salientam que o plan-
tio direto é uma forma sustentável de cultivar o trigo, contribuindo para a fer-
tilidade do solo. O sistema de plantio direto pode proporcionar uma cobertura 
adequada do solo por resíduos vegetais, reduzir as perdas por erosão, manter o 
conteúdo de matéria orgânica e contribuir para a manutenção ou elevação do 
potencial de rendimento das culturas. Com a semeadura direta ocorre também 
a redução do uso de máquinas e do revolvimento do solo, que, associado ao uso 
de plantas de cobertura, preserva e recupera a estrutura do solo, mantendo o 
sistema agrícola mais produtivo.

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), as 
vantagens da rotação de culturas são inúmeras, pois além de melhorar as ca-
racterísticas do solo, proporciona a produção diversificada de alimentos e ou-
tros produtos agrícolas (2017). Como cultura de inverno, fica evidente que o 
cereal reduz a ociosidade da terra, podendo propiciar duas culturas aos produ-
tores, dando melhor uso para mão de obra, máquinas, infraestrutura de arma-
zenagem e outros investimentos. A cobertura do solo com culturas de inverno 
é fundamental, pois favorece a diminuição de pragas e ervas daninhas e acaba 
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contribuindo com a diminuição do uso de insumos (EMBRAPA, 2017). Além 
de aproveitar as áreas e a sobra residual de adubo aplicado no verão.

A importância social do trigo está relacionada a sua capacidade de geração 
de emprego e renda e também na capacidade nutricional que tem servido de se-
gurança alimentar da população do país. No que se refere à geração de empre-
go e renda, como uma segunda cultura (cultura de inverno), o plantio do trigo 
garante a fixação do agricultor à terra e, desta forma, a sua renda. A cultura do 
trigo é também responsável pela manutenção da ocupação do trabalhador rural 
no período de inverno (GARCIA, 2011).

Outro ponto economicamente importante é a exportação brasileira de tri-
go. Mesmo sendo tradicional importador de trigo, o Brasil consegue em algu-
mas temporadas exportar parte de sua produção, ou seja, o excedente daque-
le trigo não apreciado para a fabricação de farinha para panificação. Esse trigo 
exportado, geralmente o cereal do Rio Grande do Sul, encontra grande deman-
da em países do norte da África, o principal mercado para o produto brasileiro 
(CONAB, 2017).

Para Garcia (2011), a importância econômica do trigo também está rela-
cionada ao aproveitamento de infraestruturas agrícolas de fazendas, à possi-
bilidade de plantação em larga escala como um grão sucessor da soja, à redu-
ção dos custos fixos da propriedade à medida que é implantado como cultura 
e à geração de emprego e renda no mercado de insumos devido a sua consi-
derável demanda. Sobre o aproveitamento da infraestrutura das fazendas, a 
cultura do trigo é uma cultura secundária que possibilita o aproveitamento 
de silos e locais de armazenagem, máquinas, equipamentos e implementos 
que, findada uma primeira cultura, ficariam parados até que essa fosse no-
vamente cultivada.

Por fim, podem ser considerados vários fatores que fazem do trigo uma 
cultura com potencial para a produção nacional, dentre eles a tecnologia, pois 
o país possui tecnologia que viabiliza estabilidade de rendimento em anos 
ruins e o seu incremento em anos favoráveis, possui também um sistema que 
permite o cultivo de duas safras por ano, além de poder contar com a expe-
riência brasileira no cultivo do cereal e a oferta de novas tecnologias aliadas 
a pesquisas constantes.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

Quanto aos procedimentos de pesquisa, este estudo utiliza pesquisa biblio-
gráfica e documental, como consulta a livros, revistas, artigos, monografias, dis-
sertações e teses, além de endereços eletrônicos e pesquisas em diversos sítios, 
a fim de melhor compreender sobre a cadeia produtiva do trigo, sua evolução 
histórica e sua importância. Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesqui-
sa bibliográfica constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, 
pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema. Gil 
(1996) salienta, ainda, que uma pesquisa bibliográfica procura explicar um pro-
blema a partir de referências teóricas publicadas em documentos e levantamentos.

Do ponto de vista de seus objetivos, este estudo é classificado como pes-
quisa exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema 
afim de torná-lo explícito ou a construir hipóteses (GIL, 1996). Segundo Coo-
per e Schindler (2003), o estudo exploratório tem o objetivo de aprofundar o 
conhecimento sobre o assunto, tornando-o mais claro, assim como aperfeiçoar 
a questão de pesquisa através da utilização de informações já existentes.

Quanto à abordagem do problema, este estudo classifica-se como pesquisa 
qualitativa, pois busca descrever e explicar os conceitos relacionados ao trigo, 
embasando o assunto para então quantificá-lo, e como pesquisa quantitativa, 
que traduz os conceitos em números, opiniões e informações, para classificá-
-los e analisá-los. Para Neves (1996), a pesquisa qualitativa busca visualizar o 
contexto trazer uma integração com o processo objeto de estudo que implique 
melhor compreensão do fenômeno. Quanto à pesquisa quantitativa, Marconi e 
Lakatos (2004) descrevem como a abordagem que mostra a realidade dos ele-
mentos pesquisados em números, permitindo ao pesquisador tabular as infor-
mações e expressá-las em tabelas e gráficos.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O trigo é a principal cultura de inverno no Brasil, sendo cultivado em ro-
tação com a soja. Sua produção competitiva e sustentável depende do conheci-
mento de aspectos relacionados à planta, como crescimento e desenvolvimento, 
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das características da região onde será cultivado (clima e solo) e das práticas 
adequadas para a cultura em cada situação de produção (EMBRAPA, 2017).

Quanto ao desempenho da produção do trigo no Brasil, pode-se observar, 
no Gráfico 1, uma tendência crescente ao longo dos últimos 16 anos, variando 
em alguns períodos com forte queda no volume produzido, principalmente de-
vido às condições climáticas adversas.

Gráfico 1 – Produção brasileira de trigo (em milhões de toneladas)

Fonte: CONAB (2000-2016) – elaborado pelos autores.

A safra nacional de 2003 resultou em uma produtividade inédita na cultu-
ra do cereal, chegando a mais de 6.000 milhões de toneladas. Já a safra de 2005 
teve uma redução de 18,3% comparada à safra anterior, o que se justifica prin-
cipalmente em função da perda de área plantada em praticamente todos os es-
tados produtores. A quebra da safra de verão, a estiagem do início do ano, os 
altos estoques de trigo e os preços de mercado deprimidos constituíram-se em 
fatores que desestimularam os agricultores.

Impulsionada pelos baixos preços do produto e pelas condições climáticas 
adversas, a safra de 2006 continuou a reduzir, com uma produção de 2,23 mi-
lhões de toneladas, inferior à da safra passada (2005) em 54,2% (2,64 milhões 
de toneladas). Nos anos que se seguiram, houve um crescimento na produção, 
que oscilou em torno de 4,0 e 6,0 milhões de toneladas entre safras de 2007 a 
2015. A nova safra recorde ocorreu no ano de 2016/17, quando a produção na-
cional de trigo cresceu 21% em comparação com a safra de 2015, chegando a 
6.727 milhões de toneladas, mesmo com uma área 13,6% menor. No contexto 
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geral, pode-se observar que a produção brasileira cresceu nos últimos 10 anos, 
principalmente pelo ganho de produtividade (CONAB, 2016).

Segundo o Sindicato da Indústria do Trigo (SINDUSTRIGO – 2017), um 
dos principais fatores de desestímulo são os preços recebidos pelos produtores, 
que não cobrem os custos de produção e o preço mínimo estabelecido na Polí-
tica de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) no momento da comercialização 
do cereal nacional. Segundo a Fundação da Agricultura do Estado do Paraná 
(FAEP – 2016), outros fatores, como elevação nos custos de produção, adver-
sidades climáticas, dificuldades logísticas e de infraestrutura, e concorrência 
com o produto importado também fazem parte dos desafios na ampliação da 
produção nacional.

Já o trigo argentino, depois de anos em queda, como apresenta o Gráfico 2, 
começa a recuperar seu lugar histórico. Segundo a ABITRIGO (2016), o Ministé-
rio da Agricultura argentino informou que a produção da safra de trigo 2016/17 
alcançou um recorde de 18,3 milhões de toneladas, muito acima da colheita da 
última safra (2015/16) que totalizou 11,3 milhões de toneladas.

Gráfico 2 – Produção argentina de trigo (em milhões de toneladas)

Fonte: Anuário Estatístico da Bolsa de Comércio de Rosário (2015-2016) – adaptado pelos autores.

Após passar por um cenário menos favorável, nesta safra (2016/17) a área 
plantada cresceu 25% frente à anterior (2015/16), por conta dos incentivos go-
vernamentais após a mudança do presidente na Argentina. Segundo dados da 
ABITRIGO (2016), o novo presidente argentino Mauricio Macri retirou o im-
posto e eliminou as tarifas sobre as exportações de trigo.
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Para a próxima safra (2017/18) a combinação de condições meteorológicas 
favoráveis e um contexto econômico adequado serão os incentivos necessários 
para o produtor aumentar os níveis de fertilização, repor os nutrientes e produ-
zir um trigo de qualidade.

Salienta-se que novos ingredientes estão sendo incorporados na dieta ali-
mentar do brasileiro e o trigo vem ganhando espaço entre eles. A matéria-pri-
ma do pão, das massas e dos biscoitos teve seu consumo médio dobrado nos 
últimos 40 anos, conforme projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Atualmente, cada pessoa consome cerca de 60 kg de trigo em 
um ano e este consumo se concentra principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

No entanto, o consumo do Brasil ainda é considerado baixo se compara-
do ao número de habitantes. Para a EMBRAPA (2017), o perfil de consumo de 
uma população pode definir o “sucesso” ou “fracasso” de um produto, e é deter-
minado pela distribuição da população rural e urbana, pela cultura, pela renda 
per capita, pelo preço de produtos substitutos e complementares e pela prefe-
rência dos consumidores.

No caso do Brasil, características que definem o perfil de oferta e da va-
riedade de produtos disponíveis, como o clima e o solo, também podem afetar 
o consumo. Ainda, deve-se relacionar o consumo brasileiro de trigo com seu 
maior “vilão”, o arroz e o feijão, e com a disseminação de informações “negati-
vas” sobre o efeito do glúten (principal proteína do trigo) na saúde humana, o 
que vem “assustando” os consumidores (EMBRAPA, 2017).

Segundo o Conselho Internacional de Grãos (IGC, 2016), que divulga o 
consumo de trigo no mundo, o Brasil consumiu cerca de 11,6 milhões de tone-
ladas na safra 2016/17 e 10,4 milhões e na safra anterior (2015/16), um consumo 
muito maior do que a quantidade produzida do cereal no nosso país.

Historicamente, observa-se uma insuficiência do abastecimento interno 
com o trigo produzido nacionalmente. Uma vez que a produção não consegue 
atender à demanda, o país importa a quantidade de trigo que falta. O Brasil tem 
como maior fornecedor a Argentina, que conta com uma produção muito su-
perior ao seu consumo.

Nesta safra (2016/17), a Argentina produziu 18,3 milhões de toneladas, en-
quanto o consumo interno do país foi de apenas 6,2 milhões de toneladas (IGC, 
2016). Sendo assim, em princípio, o maior volume de trigo disponível favorece 
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os moinhos brasileiros; no entanto, níveis de taxa de câmbio no Brasil são fato-
res que influenciam a importação do cereal.

Principais entraves e gargalos enfrentados pela cadeia de 
trigo brasileira

Muito se tem comentado sobre a competitividade dos sistemas produtivos 
brasileiros, desde a unidade de produção rural e seus fornecedores de insumos 
até a distribuição de produtos para os compradores finais de alimentos. Pode 
ser presenciado um progresso muito significativo no desenvolvimento e na dis-
seminação de novas técnicas de produção, fazendo com que muitos produtores 
brasileiros sejam bastante competitivos dentro do limite de sua propriedade, 
mas as commodities perdem competitividade ao longo de sua cadeia agroin-
dustrial (CONAB, 2017).

Entre os gargalos na produção de trigo estão as condições desfavoráveis de 
solo e do clima para o cultivo, os problemas logísticos, a escassez de silos para 
armazenagem, a baixa liquidez de comercialização da produção e as incertezas 
climáticas em uma cultura muito frágil, aspectos que acabam prejudicando o 
setor, tornando-o pouco eficiente e competitivo (BNDES, 2011).

Apesar da grande extensão de suas terras e de potencial produtivo eleva-
do, além de pesquisas já existentes para a melhoria genética, o trigo brasileiro 
enfrenta problemas básicos que dificultam a sua autossuficiência. Estes proble-
mas são de produção e de distribuição e envolvem uma série de fatores (tanto 
de ordem econômica, quanto de ordem política) (GARCIA, 2011).

O trigo é uma cultura muito frágil e vulnerável a mudanças climáticas. Va-
riações da umidade relativa do ar, precipitações próximas ao período de colhei-
ta, geada, chuva de granizo, temperaturas máximas e mínimas, radiação solar, 
excesso ou deficit hídrico do solo são fatores determinantes para o desenvol-
vimento da cultivar. O trigo tem sua maior produção na Região Sul do Brasil, 
onde há um clima mais apropriado, justamente por contar com temperaturas 
mais amenas. Contudo, essa região sofre com as geadas, que podem compro-
meter as safras (BNDES, 2011).

Outro importante fator limitador à produção no Brasil diz respeito à fertili-
dade do solo, pois no Brasil há necessidade de maior consumo de fertilizantes, um 
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dos maiores custos da produção do cereal, uma vez que a cultura de trigo exige 
grande quantidade de matéria orgânica incorporada ao solo (GARCIA, 2011).

Com custos mais altos, o trigo nacional perde competitividade em relação 
ao argentino, que possui um solo bem mais fértil e um clima bem mais adequa-
do para o cultivo. A infraestrutura logística brasileira também é pouco eficiente, 
pois a malha de transportes e a capacidade de armazenagem são insuficientes 
para atender às necessidades do setor produtivo (BNDES, 2011).

No Brasil, devido a suas características continentais, o escoamento da pro-
dução repercute significativamente no preço final das commodities agrícolas e 
no preço dos alimentos. O transporte é a atividade responsável pelos fluxos de 
insumos, matéria-prima e produtos acabados entre todos os elos da cadeia de 
suprimento. A alta complexidade gerencial, a intensa utilização e a gestão sob 
um grande deslocamento físico de produtos tornam o transporte a maior conta 
individual de custos logísticos (BNDES, 2011; MENDES, 2013).

A logística de transporte tem se tornado cada vez mais importante no con-
texto mundial, completamente integrado e sem fronteiras, resultado da globa-
lização. Entretanto, o transporte rodoviário no Brasil, que concentra o maior 
volume transportado com relação a outros modais, possui apenas 10% do seu 
total pavimentado, tornando-se insuficiente quando se leva em consideração 
que 65% de todas as cargas são movimentadas através dessas vias. Apesar das 
deficiências, este é o modal mais utilizado para o transporte de trigo no Brasil, 
respondendo por aproximadamente 90% da movimentação do cereal, mesmo 
considerado o menos econômico (BNDES, 2011; MENDES, 2013).

Para Bahia et al. (2007), os custos do transporte de mercadoria são eleva-
dos devido à concentração no modal rodoviário e à falta de investimentos sufi-
cientes para manter e expandir os sistemas de transportes em níveis adequados 
à demanda sempre crescente. Os elevados custos de transporte refletem nega-
tivamente nos preços recebidos pelos produtores, principalmente para aqueles 
localizados em regiões distantes dos portos.

As rodovias brasileiras (a terceira maior malha rodoviária do mundo) pos-
suem intensa utilização e recebem pouca manutenção, sendo este um dos motivos 
da malha rodoviária brasileira se encontrar em condições precárias de tráfego. 
As condições de nossas rodovias comprometem a expansão econômica no Bra-
sil, tornando mais caro e inseguro o transporte de mercadorias para o mercado 
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interno, devido ao alto custo de manutenção, de combustíveis, pedágios e a falta 
de segurança do transporte pela existência de roubos de cargas. Os custos são al-
tos para levar baixa capacidade de carga a grandes distâncias (MENDES, 2013).

A logística de transportes disponível para a movimentação das cargas agrí-
colas até os portos exportadores rouba a competividade dos produtos frente aos 
mercados internacionais, e o país fica atrás de seus concorrentes mais próximos, 
Estados Unidos e Argentina. Os gargalos logísticos são existentes em todas as 
etapas de escoamento de produtos no Brasil, desde a armazenagem até o porto 
exportador (SOUZA, 2010).

Segundo Salum (2010), o desenvolvimento logístico brasileiro é algo recen-
te, e o país ainda se encontra em processo de aprendizagem. Os principais en-
traves são a ausência de políticas que sincronizem as ações governamentais e de 
iniciativa privada, a precariedade da infraestrutura de armazéns e dos modais de 
transportes, a falta de profissionais especializados na área logística e a burocracia.

Já o trigo importado tem os portos como principal ponto de entrada, o que 
seria a forma mais adequada de transporte. Os principais portos para o setor 
são os de Santos (30%), Rio de Janeiro (17%) e Fortaleza (13%). O transporte de 
mercadorias por via marítima tem como vantagens maior capacidade de carga, 
menor custo de transporte e maior competitividade. No entanto, o sistema de 
gestão dos portos ainda é muito centralizado e burocrático, o que sobrecarrega 
os custos das operações portuárias (BNDES, 2011).

Além disso, em virtude dos problemas decorrentes de falta de investimen-
to em infraestrutura, as restrições de acesso terrestre (rodoviário e ferroviário) 
provocam frequentes congestionamentos nos portos. A competitividade da Ar-
gentina ocorre não somente pela proximidade, como também pelas condições 
das operações portuárias que proporcionam que o frete seja reduzido.

Outro problema que afeta a produção tritícola brasileira é a capacidade 
de armazenagem. O armazenamento do trigo é um fator de competitividade 
para produtores e cooperativas, pois os armazéns permitem a preservação da 
qualidade do produto, evitando a exposição à umidade e o ataque de insetos, 
que podem inviabilizar o uso dos grãos. Os armazéns agrícolas exercem ativi-
dades de recebimento, movimentação, guarda, separação e expedição, além de 
processamentos relativos à secagem, pré-limpeza e ao tratamento fitossanitário 
(CONAB, 2017).
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No Brasil, onde o trigo é produzido em sistema de rotação de culturas, sua 
estocagem é feita nas mesmas estruturas utilizadas para outras lavouras, nas 
quais estão há excedentes não comercializados de outras safras. Há casos em 
que a produção de trigo fica armazenada por até três safras, disputando espa-
ço com a soja e o milho. Em outros casos, a falta de espaço obriga o produtor a 
comercializar a produção rapidamente, em uma situação de mercado que nem 
sempre lhe é vantajosa (BNDES, 2011).

Quanto à forma de armazenagem, a maior concentração é verificada a granel 
nas principais regiões produtoras de trigo, cerca de 88% do total, o que represen-
ta um menor custo de armazenagem em comparação com a armazenagem con-
vencional, que exige maior utilização de mão de obra e material (CONAB, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trigo é considerado um alimento de grande importância para a humani-
dade, sendo matéria-prima utilizada na elaboração de diversos produtos. Como 
cultura de inverno reduz custos de fertilizantes pela cobertura de solos, movi-
menta a entressafra ocupando a mão de obra e o maquinário ocioso e gera uma 
renda extra ao produtor. No entanto, o que tem chamado a atenção é o fato de 
que em nenhum momento da história o Brasil foi autossuficiente em trigo, tra-
zendo a dependência externa deste cereal como uma marca para o país.

Cabe ressaltar que, além da facilidade de importação, o produto proveniente 
da Argentina, principal importador de trigo para o Brasil, é muito mais compe-
titivo pelo preço e pela facilidade com que chega ao nosso país. Com condições 
climáticas favoráveis e um dos solos mais férteis do mundo, o trigo argentino 
é produzido a menores custos e com melhor qualidade, o que inviabiliza ainda 
mais o cultivo do trigo nacional, tornando a importação a melhor estratégia para 
atendimento das necessidades internas. Diante disto, neste estudo buscou-se 
analisar o motivo da falta de autossuficiência que faz com que o Brasil dependa 
da importação e o porquê da opção pela Argentina.

Pode-se observar que um dos grandes problemas encontrados na produ-
ção tritícola nacional é o desestímulo ao plantio, pois além de condições climá-
ticas desfavoráveis, que interferem tanto na produtividade como na qualidade 
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do trigo, a falta de incentivo governamental e os altos custos enfrentados pelo 
setor fazem com que a produção brasileira diminua e as importações aumentem.

Em suma, este estudo leva à compreensão de que a cadeia de trigo brasileira 
enfrenta obstáculos que a tornam pouco competitiva em relação a outros países 
produtores. Problemas enfrentados desde intempéries climáticas até a logística 
de transportes e armazenagem trazem uma cadeia desestruturada que enfrenta 
preços baixos, importações constantes e falta de estímulo por parte dos produ-
tores. A crescente participação argentina na oferta externa do cereal se dá prin-
cipalmente pelos seus ganhos de competitividade em comparação com o Brasil.

Por esta razão, o trigo argentino é mais competitivo que o brasileiro, pois, 
através da análise das cadeias produtivas, nota-se que, além da Argentina pos-
suir um solo mais fértil e um clima mais favorável, a rapidez e a facilidade no 
transporte do trigo para os países importadores também são fatores que ala-
vancam a competição.
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INTRODUÇÃO

A história da humanidade nos mostra que todos os povos, desde a fase 
antiga, sempre utilizaram alguma fonte de produção de energia advinda da na-
tureza, como a energia do fogo e a força das águas, com a finalidade de impul-
sionar e facilitar suas atividades domésticas ou de produção. Atualmente, a si-
tuação não é diferente, como se pode constatar nesta pesquisa. Por outro lado, 
os povos sempre sentiram os efeitos sobre o ambiente natural, especialmente 
quando a geração de energia produziu impactos negativos que vão além da sua 
capacidade de suporte e de recuperação, deixando rastros de destruição para 
muitas gerações ou para sempre, como é o caso da construção de hidrelétricas 
com barramento de água.

O presente capítulo apresenta uma abordagem a respeito das possíveis im-
plicações ambientais, sociais e econômicas para o desenvolvimento entre Bra-
sil e Argentina, que serão geradas pela construção da barragem hidrelétrica de 
Panambi e de Garabi, as quais farão barramento do Rio Uruguai junto aos mu-
nicípios brasileiros de Alecrim e de Garruchos respectivamente. As barragens 
estão sendo projetadas para serem construídas no trecho do Rio Uruguai que 
banha o Estado do Rio Grande do Sul – Brasil e o território das Províncias de 
Missiones e Corrientes, da República Argentina.

A escolha do tema ocorre pelo fato de ser atual, de grande relevância e de 
interesse não só da população local, regional, mas, também, dos países que in-
tegram o MERCOSUL, uma vez que pode mudar os rumos do desenvolvimen-
to dessas nações. Além disso, representa grande desafio, pela complexidade e 
importância que tem para a sociedade e futuras gerações.

Trata-se de pesquisa bibliográfica quanto ao seu objeto e de estudo de caso 
quanto ao procedimento, apresentando caráter descritivo. A técnica de pesquisa 
empregada é a teórica e qualitativa, e o método a empregado é o dedutivo. Para 
uma melhor compreensão do tema optou-se por realizar o estudo em dois mo-
mentos distintos: a primeira abordagem diz respeito à construção das hidrelé-
tricas e seus efeitos ao meio ambiente; no segundo momento, o estudo aborda 
o caso das hidrelétricas de Panambi e Garabi e a sua promessa do desenvolvi-
mento, que é anunciada pelas concessionárias ligadas aos empreendimentos.



42

A CONSTRUÇÃO DAS HIDRELÉTRICAS E SEUS EFEITOS AO 
MEIO AMBIENTE

O Direito Ambiental, assim como outras áreas do conhecimento, busca 
decidir no sentido de proteger o meio ambiente, os valores sociais, culturais, 
ambientais e econômicos de uma sociedade, propiciando não só um ambiente 
ecologicamente equilibrado para o seu desenvolvimento, como também encon-
trar formas de tutelá-lo para que as atuais e futuras gerações de vida existentes 
no planeta sejam devidamente protegidas.

Para o meio ambiente são atribuídas as seguintes classificações: a) ambien-
te natural como sendo todas as formas de vida e paisagens que a natureza criou; 
b) ambiente artificial ou urbano como sendo aquele ambiente construído, ou 
seja, o espaço urbano, nele incluído os bens naturais; c) ambiente de trabalho 
como sendo o espaço interno e sua abrangência externa onde se desenvolvem 
todas as atividades laborais; d) ambiente cultural como sendo os espaços que 
representam todas as formas de manifestações culturais de uma comunidade 
ou sociedade, nele incluído os bens culturais (FIORILLO, 2014), assunto regu-
lamentado pelos artigos 7º, 182, 200 inciso VIII, 225, 215, 216 da Constituição 
Brasileira de 1988. Então, os impactos, especialmente os socioambientais, cul-
turais e econômicos provocados pela construção das hidrelétricas de Panambi 
e Garabi, atingirão de uma ou outra forma estes quatro ambientes: o ambiente 
natural formado pelos bens que a natureza criou será afetado diretamente ou 
indiretamente; os ambientes urbanos constituídos pelas cidades, sede de distri-
tos ou povoados sofrerão impactos diretamente pelo barramento; o ambiente de 
trabalho, como as propriedades rurais e atividades urbanas, vão paralisar suas 
atividades pelos alagamentos; e, por último, os ambientes culturais, como os sí-
tios arqueológicos, as comunidades indígenas e de outras culturas.

Doravante no texto, a expressão meio ambiente significa o ambiente natu-
ral, artificial ou urbano, cultural e do trabalho, ambientes que serão considera-
dos pela pesquisa no tocante à abordagem sobre os impactos que eles sofrerão 
com os barramentos a serem construídos no Rio Uruguai.

Os danos sociais constituem-se em prejuízos não indenizáveis aos atingidos 
pelas barragens, para os quais não existe lei que determine quem são os atingi-
dos e quais são os seus direitos. Quanto ao dano econômico, os atingidos direta 
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e indiretamente são forçados, muitas vezes, a laborar em atividade econômica 
diversa à desenvolvida antes da inundação da barragem, o que, raramente, lhes 
garante o mesmo rendimento econômico, causando-lhes dificuldades financei-
ras e até perda do patrimônio financeiro e cultural da família.

No tocante ao fator ambiental, há o desaparecimento da biodiversidade, 
pois cada rio tem características únicas, espécies de fauna e flora típicas, vazões 
e ciclos particulares. As áreas alagadas, normalmente, são constituídas de ter-
ras férteis e refúgios de fauna silvestre, justamente, por se localizarem em ma-
tas nas margens dos rios.

Essas áreas abrigam espécies de fauna e flora que podem não ser encontra-
das em outros locais, causando o desaparecimento do seu habitat e, consequen-
temente, das espécies atingidas. As grandes hidrelétricas, além disso, inundam 
paisagens belíssimas, com potencial para o desenvolvimento de diversas ativi-
dades econômicas, culturais e turísticas, que são extintas para sempre.

Pela dificuldade da relação do ser humano com a natureza, gerou-se a ne-
cessidade de se estabelecer regras para disciplinar a maneira como a espécie 
humana deve interagir com seu habitat natural (KIST, 2012). Dentre as regras 
destacam-se as normas de Direito Ambiental, cujo propósito é estabelecer os 
limites dessa relação, a fim de que o ambiente suporte as intervenções humanas 
realizadas pelas sucessivas gerações.

Tornou-se necessário preservar o direito de todos para que o meio ambien-
te se mantenha equilibrado, no uso correto de seus recursos por parte dos ha-
bitantes do planeta (MAGALHÃES, 1995), a fim de que o direito de viver num 
ambiente sadio e equilibrado, como preceitua o artigo 225 caput da Constitui-
ção de 19883, seja garantido para as atuais e futuras gerações.

É possível observar que, após a Revolução Industrial, houve avanço em di-
versos setores de produção econômica da sociedade, os quais necessitavam de 
uma geração de energia cada vez maior para prover as demandas (SEGURA, 
2001). No entanto, a economia desenvolveu-se em todo o planeta a custas da 
devastação do meio ambiente, fator que provocou e vem provocando impactos 
ambientais que estão acima da capacidade de suporte dos ambientes. Nesse caso, 

3 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a Coletividade o dever de defende-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).
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a construção de hidrelétricas que produzem barramento de água é um exem-
plo a ser destacado.

A preocupação notória com o meio ambiente e com a qualidade de vida 
no planeta encaminhou ao surgimento de um novo padrão da sociedade, a 
sustentabilidade, propagando a ideia de que o crescimento e o desenvolvimen-
to econômico devem atender às necessidades da presente geração e das próxi-
mas gerações (EHLERS, 1999). A geração da energia que a sociedade utiliza 
nas suas demandas produtivas e residenciais deve, portanto, ser produzida de 
forma sustentável, sem a provocação de impactos sociais, econômicos, cultu-
rais e ambientais.

No entender de Reis (2003), para a viabilização dessa proposta de desen-
volvimento e para assegurar a qualidade de vida da população e do desenvol-
vimento econômico, a geração de energia é fator primordial, sendo o seu con-
sumo um dos principais mecanismos para o progresso de todos os setores pro-
dutivos. Nem por isso a proposta de desenvolvimento deve ser produzida com 
impactos ao meio ambiente.

Nesse sentido, as barragens – estruturas construídas para barrar ou con-
finar o fluxo da água de córregos, rios os canais, controlando o fluxo da água 
– surgiram como opção para promover a produção de energia e proporcionar 
o desenvolvimento econômico (BENINCÁ, 2011). Sendo assim, a proposta do 
desenvolvimento sustentável estabelece que a construção das hidrelétricas com 
barramento de água deve ser repensada pelo setor econômico, pois seus impac-
tos atingirão a sociedade como um todo, trazendo inúmeros prejuízos, a exem-
plo da remoção das famílias atingidas para outras regiões ou até mesmo o afas-
tamento da sua propriedade, agora inundada pelas águas.

É necessário considerar o entendimento de Beningá (2011) a respeito do 
assunto: a geração de energia com o cuidado necessário à preservação do meio 
ambiente é um fato a ser levado em consideração, quando governos e iniciativa 
privada decidem construir hidrelétricas que necessitam de barramento da água 
corrente. Atualmente, é uma questão complexa e compreende grandes desafios, 
muitas vezes, com dificuldades consideráveis para se promover a conciliação en-
tre as necessidades de energia e desenvolvimento econômico, com os conflitos e 
interesses sociais de uma comunidade local e/ou regional e, ainda, com o ônus 
da responsabilidade ambiental desses empreendimentos.
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A partir das questões apresentadas, torna-se imperioso um estudo mais 
detalhado a respeito da construção de barragens que necessitam de barramento 
da água, pois tais empreendimentos hidrelétricos causam implicações ambien-
tais, sociais, culturais e econômicas que, de alguma forma, refletem direta ou 
indiretamente na população e nas gerações futuras (ROSA; SIGAUS; MIELNIK, 
1988). Importa salientar que tais implicações ao ambiente natural, urbano, do 
trabalho e cultural devem ser mensuradas e levadas em consideração, mesmo 
antes da elaboração e execução dos projetos hidrelétricos.

No estudo de inventário do Rio Uruguai no trecho compartilhado entre 
Brasil e Argentina, desenvolvido e publicado em novembro de 2010 pelas Cen-
trais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) e Empreendimentos Binacionales S.A. 
(EBISA), se aponta que a construção dos barramentos vai provocar impactos 
significativos ao ambiente natural, urbano e cultural pela construção das duas 
hidrelétricas. Segundo o inventário (2010, p. 3), os impactos atingirão tanto o 
âmbito da região dos lagos, quanto todo o “Bioma Pampa ao sul, associado às 
sub-bacias dos Rios Ibicuí (Brasil) e Aguapei (Argentina) e o Bioma Mata Atlân-
tica, dominante na região norte, ligado a sub-bacia do rio Ijuí”. Observe que as 
duas hidrelétricas são potenciais ativos de uma série de impactos econômicos 
para a atividade rural e urbana dos municípios brasileiros e argentinos a serem 
inundados, fator que estabelece a necessidade de planificar os lucros e prejuízos 
que os barramentos trarão às comunidades atingidas.

O aproveitamento Garabi – 89 m “[...] está localizado na área de transição 
entre a formação biogeográfica dos campos e dos remanescentes dos bosques 
mistos, na margem brasileira. Na margem argentina predominam os campos pa-
ranaenses. Da vegetação nativa serão afetadas perto de 44 mil hectares da cober-
tura permanente [...]” (2010, p. 8). Trata-se de uma área considerável de vegeta-
ção permanente a ser atingida. Certamente afetará os biomas brasileiros e argen-
tinos, trazendo consequências inevitáveis para a vida da flora e da fauna nativa, 
sem contar com os reflexos para o clima e o bem-estar da população em geral.

O relatório desse aproveitamento aponta que essa represa vai inundar 
as unidades de conservação em torno de 4,4% do Parque da Ruta Costera do 
Rio Uruguai e 82% da Reserva Privada Santa Rosa, áreas localizadas na Ar-
gentina. Quanto às áreas de Interesse Ecológico Relevantes que serão afeta-
das, se somam 30 mil hectares, bem como as Áreas de Importancia para a la 
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Conservación de las Aves em C. Martires (AICAS) Barra S. Maria, Azara e 
Barra Concepción. Do lado brasileiro, trechos do Rio Uruguai e do Rio Ijuí 
serão afetados, onde existe a formação de um corredor ecológico, que chega 
até o Rio do Turvo (2010, p. 10). Nesse caso, pode-se constatar que existirão 
reflexos diretamente provocados aos sítios arqueológicos a serem inundados. 
O relatório preliminar demonstra os possíveis impactos aos ambientes cul-
turais situados no âmbito dos barramentos, que desaparecerão para sempre, 
destruindo a história destes povos ancestrais.

Por outro lado, a construção de Garabi implicará em impactos diretos 
de áreas rurais e urbanas de Garruchos, na Argentina, e Garruchos, no Brasil, 
bem como os núcleos de Azara, San Javier, Itacuruapé e Porto Xavier. Foi es-
timado que cerca de 2.100 pessoas destas áreas urbanas serão afetadas e cerca 
de 3.800 pessoas do meio rural, bem como vias principais e secundárias de 
acesso serão interditadas. Em relação aos sítios arqueológicos existentes nesta 
área, 11 deles serão afetados diretamente, como um que pertence à categoria 
Cazador Recoletor Pleistocénico e dez que pertencem à categoria Horticultor 
Guarani (2010, p. 10).

O relatório demonstra os impactos a serem provocados pelo barramento 
de Garabi, os quais são de uma esfera que atinge o meio urbano e o meio rural, 
com uma afetação direta, sem contar com as indiretas, no âmbito das atividades 
econômicas, culturais, sociais e ambientais nas cidades brasileiras e argentinas, 
provocando a perda de população, tanto da cidade, quanto do meio rural. Isso 
porque, provavelmente, nem todas as famílias poderão permanecer nos muni-
cípios atingidos, devendo deslocar-se para outras regiões. A estimativa antes 
mencionada é de uma perda de aproximadamente 2.100 pessoas das áreas ur-
banas e 3.800 do meio rural, que deixarão de produzir renda aos seus municí-
pios, se todas forem obrigadas a migrar para outras regiões, sem contar com a 
redução do orçamento municipal das verbas estaduais e federais, asseguradas 
por direitos constitucionais.

Quanto ao aproveitamento Panambi – 130 m, o relatório aponta que a 
construção desta hidrelétrica afetará em torno de 19 mil hectares de vegetação 
nativa. “No caso das Unidades de Conservação, o impacto sobre o Parque Esta-
dual do Turvo (Brasil) será de aproximadamente 60 hectares, e sobre a Reserva 
da Biosfera Yaboti (Argentina) será de 34 hectares”. O relatório ainda informa 
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que outros impactos de natureza permanente que afetam os ambientes lóticos 
e lénticos carecem de estudos posteriores para identificar as reais interferências 
no ambiente natural, urbano e cultural da região afetada (2010, p. 10).

Este aproveitamento afetará diretamente as cidades Alba Posse (Argenti-
na) e Porto Mauá (Brasil). O relatório estima que cerca de 1.300 pessoas da área 
urbana e cerca 5.400 pessoas do meio rural serão afetadas diretamente com a 
formação do lago. Os impactos indiretos afetarão seis das nove comunidades in-
dígenas da Argentina, pois elas se localizam a menos de 15 km do rio Uruguai. 
No Brasil, como todas as comunidades se localizam a mais de 15 km da mar-
gem, sofrerão impactos indiretos. Em relação ao patrimônio arqueológico, 06 
sítios pertencentes à categoria Cazador Recolector Holocérnico e 15 sítios per-
tencentes à categoria de Horticultor Guarani serão afetados diretamente com a 
construção do barramento (2010, p. 10 e 11).

Quanto à construção da hidrelétrica de Panambi, os impactos afetarão 
drasticamente os ambientes naturais, urbanos, culturais e econômicos, afetan-
do diretamente uma área de 19.000 hectares de mata nativa, que em momento 
nenhum será recuperada e restaurada pela concessionária, pois a obrigatorie-
dade estabelecida pela legislação brasileira a respeito do assunto é de uma mar-
gem de até 100 m de faixa marginal ao lago. Sem contar com as 6.700 pessoas, 
aproximadamente, residentes nos espaços urbanos e rurais, que serão afetadas 
de forma direta, tendo que deslocar-se para outros lugares.

Portanto, a construção das hidrelétricas de Garabi e de Panambi no Rio 
Uruguai, trecho entre Rio Grande do Sul (Brasil) e as Províncias de Missiones 
e Corrientes (Argentina), se constituem em dois grandes empreendimentos 
que vão barrar este rio e promover implicações ambientais, sociais, econômi-
cas e culturais, não somente aos proprietários atingidos diretamente com a 
construção dos lagos, mas todos os outros segmentos que, de forma indireta, 
vão sofrer tais reflexos. No entanto, as concessionárias dos empreendimentos 
anunciam à população em geral e aos municípios a serem atingidos que vai 
promover o desenvolvimento econômico da região, assunto a ser tratado na 
sequência do trabalho.
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HIDRELÉTRICAS DE PANAMBI E GARABI E A PROMESSA 
DO DESENVOLVIMENTO

Considerando que ambas as barragens – Garabi e Panambi – atingirão mais 
de um estado nacional (Brasil e Argentina), verifica-se que existe uma implica-
ção de Direito Internacional. Além disso, em se tratando de questões ambien-
tais, os efeitos, sejam positivos ou negativos, atingem espaços além das frontei-
ras. Sendo assim, a questão tem implicação direta das premissas previstas no 
Tratado de Assunção, assinado em 1991 entre os países integrantes do Bloco do 
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

No Preâmbulo de tal documento, afirmou-se que “[...] a ampliação das atuais 
dimensões de seus mercados nacionais, através da integração constitui condição 
fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento econômico com 
justiça social.” (MERCOSUL, 1991). Diante do disposto, verifica-se a preocu-
pação dos chefes de Estado ao celebrarem o Tratado de Assunção. Segundo o 
documento, se constitui em obrigatoriedade os países que compõem este Bloco 
Comercial, levar em consideração o princípio da justiça social por ocasião do 
planejamento e da execução das políticas de desenvolvimento regional, ou seja, 
seus resultados devem ser socializados.

Para Guadilla (2003), o MERCOSUL se traduz numa plataforma de inser-
ção competitiva da economia mundial que, simultaneamente, se globaliza e se 
regionaliza em blocos (LAFER, 1993). Todavia, mesmo com o teor econômi-
co e instrumental, tal tratado deu ênfase aos aspectos culturais e educacionais 
para a região, com a finalidade de se atingir um desenvolvimento com equida-
de internacional. Por isso, seu conteúdo deve ser observado, considerando-se 
que é uma manifestação de vontades entre as nações que serão atingidas pelas 
mencionadas barragens. Ele trata de questões pontuais, como o meio ambien-
te, a economia, a manutenção das culturas e o desenvolvimento com equidade, 
fatores diretamente relacionados com a construção desses empreendimentos.

Por sua vez, a Constituição da Nação Argentina prevê, no artigo 41, que 
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tie-
nen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 
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obligación de recomponer, según lo establezca la ley” (ARGENTINA, 1994). 
E, ainda, que as autoridades deverão assegurar tal direito, resguardando o uso 
racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio natural e cultural, 
sendo de competência federal as determinações de normas para atingir tais fi-
nalidades, com competência residual das províncias.

Em relação ao Brasil, a Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 
225, estabelece que o meio ambiente é um direito fundamental e patrimônio de 
todos (MARCHESAN; STEIGIEDER; CAPELLI, 2004). Esse dispositivo legal 
define e especifica os responsáveis pela sua defesa e preservação. Nesse sentido, 
propaga que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as 
presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).

Tanto a atual Constituição argentina, quanto a brasileira mencionam a pre-
servação ambiental como direito de todos e obrigatoriedade do Poder Público 
e da sociedade preservá-lo, a fim de que as atuais e as futuras gerações possam 
usufruir dos ambientes equilibrados, como fator de qualidade de vida. Fator 
que impõe ao Poder Público brasileiro e argentino somente licenciar as obras e 
atividades que levam em consideração as normas de Direito Ambiental e Inter-
nacional, bem como as empresas concessionárias das duas hidrelétricas a res-
ponsabilidade de preservar o equilíbrio dos ambientes.

Isso quer dizer que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do está elevado à condição de uso comum do povo, segundo Machado (2003), 
e essencial à sadia qualidade de vida, e, no entender de Wolkmer (2003), como 
um direito humano de terceira geração.

Segundo Dallari (2004), é possível constatar que os direitos humanos no 
Brasil, incluindo o direito ao meio ambiente, ainda não recebem o devido trata-
mento e o respeito do Estado e da sociedade, mesmo que previstos na legislação 
constitucional e infraconstitucional, para que a dignidade humana seja respeitada.

Os relatórios a respeito da construção das duas barragens em estudo de-
monstram que o direito ao meio ambiente equilibrado previsto na Constituição 
argentina e brasileira ainda não fez parte do estudo de viabilidades da construção 
das duas hidrelétricas, tampouco a necessidade do equilíbrio ambiental, como 
fator de qualidade de vida a todos.
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De acordo com Machado (2013), sendo direito e obrigação de todos zelar 
pela preservação ambiental, há o descumprimento das premissas constitucio-
nais sempre que uma atividade, tanto do Poder Público, quanto da coletivida-
de, degrada e/ou causa desequilíbrios ao ambiente. Por isso, é possível, nos li-
mites legais, exigir do Poder Público de ambas as nações, no exercício das suas 
competências, a proteção do meio ambiente. Também pode ser exigida a par-
ticipação direta da sociedade na proteção deste patrimônio de interesse públi-
co, defendendo o Rio Uruguai como um bem natural essencial as coletividades 
brasileiras e argentinas, por exemplo.

O Direito Ambiental é fundamentado por princípios que proporcionam 
autonomia e dinâmica ao sistema normativo. Destacam-se os princípios ao 
ambiente como um direito fundamental, da prevenção, da precaução, da fun-
ção ambiental da propriedade, do poluidor pagador, da informação, da solida-
riedade intergeracional, da cooperação internacional (BELLO FILHO, 2006). 
Diante disso, os princípios do Direito Ambiental têm a finalidade de orientar a 
produção da norma constitucional e infraconstitucional que proteja e preserve 
o equilíbrio ambiental, para qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

Assim, na perspectiva do crescimento econômico, emerge a proposta da 
construção das duas barragens hidrelétricas, denominadas Panambi e Garabi, 
situadas no Rio Uruguai divisa do Rio Grande do Sul – Brasil com a Argenti-
na. São as alegações apresentadas pelas duas concessionárias interessadas nos 
empreendimentos binacionais, cuja promessa é de produção de energia e retor-
no de parte dos lucros aos municípios que serão atingidos pelos barramentos.

Para a construção do complexo hidrelétrico de Panambi e Garabi haverá 
uma conexão entre Brasil e Argentina por conta das interligações instaladas na 
região para gerar eletricidade, promovendo um intercâmbio entre os dois países 
pelo compartilhamento dos recursos hídricos (RODRIGUES, 2012).

Neto (2013) menciona que esse intercâmbio está regulado no Decreto nº. 
88.441, de 29.06.1983, que promulgou o Tratado para o Aproveitamento dos Re-
cursos Hídricos Compartilhados dos Trechos Limítrofes do Rio Uruguai e de 
seu Afluente o Rio Pepiri-Guaçu, entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina.

Na mesma linha de pensamento, Silva (2002) entende que a construção de 
grandes barragens e usinas hidrelétricas consolida a tendência de que os Estados 
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ribeirinhos têm a obrigação de notificar, antecipadamente, aqueles que possam 
ser afetados por projetos ou obra capazes de provocar um dano significativo ao 
meio ambiente, alcançando-lhes todos os dados técnicos disponíveis.

A barragem de Panambi situa-se no rio Uruguai, no Km 1.016, cerca de 10 
km a montante das cidades de Panambi (Argentina) e Porto Vera Cruz (Brasil). 
Esse barramento implicará recolocação das áreas urbanas das cidades de Alba 
Posse (Argentina) e Porto Mauá (Brasil) (ELETROBRÁS, 2010).

Segundo estudos do MAB (2012), os municípios que serão atingidos em 
território brasileiro são Alecrim (local de construção do muro), Doutor Mau-
rício Cardoso, Novo Machado, Porto Mauá, Santo Cristo, Tucunduva, Crissiu-
mal, Derrubadas, Esperança do Sul e Tiradentes do Sul. O total da população 
afetada será de 6.700 pessoas, sendo que 1.300 pessoas residem nas cidades e 
5.400 nas áreas rurais.

A outra barragem a ser construída será a de Garabi, no km 863, cerca de 
06 km da cidade de Garruchos (Argentina e Brasil) e 08 km da colônia Garabi 
(Argentina). O acesso é realizado nas duas margens por estradas secundárias 
não pavimentadas. Esse barramento implicará a realocação das duas cidades de 
Garruchos, tanto a argentina como a brasileira (ELETROBRÁS, 2010).

Os municípios argentinos a serem atingidos pela construção das barragens 
serão: Garruchos e Veinticinco de Mayo, na Província de Corrientes; Alba Posse, 
Apóstoles, Azara, Con. de la Sierra, Campo Ramón, Colonia Aurora, El Sober-
bio, F. Ameghino, Itacaruaré, Mojón Grande, Panambí, San Javier, Santa Maria 
e Tres Capones, na Província de Missiones (ELETROBRÁS, 2010).

Por sua vez, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do De-
creto nº. 50.017, de 09.01.2013, instituiu o grupo de trabalho Garabi-Panambi 
com a finalidade de elaborar o Plano de Desenvolvimento para a Região No-
roeste e Missões do Estado do Rio Grande do Sul, e criou o Fórum Temporário 
Garabi-Panambi (RIO GRANDE DO SUL, 2013). Tal grupo de trabalho, até o 
presente momento, não atingiu seus objetivos, visto que não teve efetividade em 
relação às atividades a serem realizadas em prol dos atingidos pelos empreen-
dimentos hidrelétricos.

Do ponto de vista socioeconômico, as principais atividades identificadas na 
região são: criação de gado bovino e ovino, cultivo de arroz em ambas as mar-
gens; soja, trigo, milho e erva-mate, na margem brasileira; e a silvicultura, na 
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margem argentina. As cidades que têm relação com as atividades primárias são 
as que prestam serviços à atividade agropecuária. A indústria é, predominante-
mente, tradicional, destacando-se a de produtos alimentícios e de bebidas, e de 
pequeno e médio porte (ELETROBRÁS, 2010).

Como os municípios a serem atingidos pelos barramentos tem sua base eco-
nômica centrada, especialmente, na agricultura, pecuária, erva-mate, silvicultura 
e prestação de serviços ligados a essas atividades, terão suas economias drasti-
camente afetadas por decorrência da construção dos dois barramentos hidrelé-
tricos, pois, já ao final do primeiro ano do alagamento, os produtores não terão 
mais suas rendas oriundas da produção da propriedade rural e urbana. Serão 
muitas pessoas expostas à vulnerabilidade, por decorrência dos lucros cessan-
tes das suas atividades e a defasagem das suas indenizações, quando receberem.

Nesse sentido, Oliveira (2007) alerta que é necessário atentar para os pon-
tos negativos da construção de tais barragens, dos quais se destacam as comu-
nidades que serão atingidas. Na maioria dos casos, a terra representa um patri-
mônio da família e da comunidade, com regras de uso e compartilhamento dos 
recursos, diferentemente da visão do setor elétrico que, a partir da perspectiva 
do mercado, observa o território como propriedade e, como tal, passível de va-
loração monetária.

Em relação aos estudos do projeto, a própria ELETROBRÁS (2010) reco-
nhece que a população, passível de ser atingida pelas barragens, desconhece os 
detalhes e sente-se insegura sobre os empreendimentos. E se posiciona contrá-
ria à implantação das hidrelétricas, tendo em vista que a inundação das áreas 
poderá acarretar a perda do potencial produtivo e territorial, a diminuição da 
riqueza ictiofaunística, pesqueira e turística, o comprometimento do uso da 
água, a diminuição da diversidade de peixes, a desarticulação das relações so-
ciais, a perda da área, legalmente, protegida, a inundação de terras agricultáveis.

Ela mesma admite que, pelo fato de cerca de oito mil pessoas do meio rural 
e quatro mil pessoas do meio urbano serem atingidas, além das modificações 
na corrente da velocidade da água, interferências nas comunidades aquáticas, 
dentre outras, é imprescindível a busca pela minoração desses efeitos negativos, 
com fins de assegurar a proteção social e ambiental da região, mas não é isso que 
o estudo do inventário de 2010 apresentou.
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No ano de 2010, o estudo do inventário do trecho binacional do Rio Uruguai 
apontou que, para erguer a Hidrelétrica de Panambi na localidade de Alecrim, 
60 hectares do Parque Estadual do Turvo, localizado no município de Derru-
badas-RS, seriam afogadas definitivamente. Por conta disso, o então diretor do 
Parque do Turvo encaminhou denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) 
de Santa Rosa, que abriu uma Ação Civil Pública, distribuída sob nº 5000135-
45.2015.404.7115/RS, pedindo a suspensão de todos os trabalhos do projeto, que 
teve liminar aceita pela Justiça Federal de Santa Rosa (ECOAGÊNCIA, 2015).

Após a liminar, a Procuradora Federal do caso, que promoveu a ação em 
conjunto com a Promotoria Estadual do Meio Ambiente, entendeu que havia 
necessidade de ouvir a população e convocou audiência pública, realizada no 
dia 03 de fevereiro de 2015, na cidade de Porto Mauá (RS), na presença de pre-
feitos, lideranças comunitárias, sindicalistas, especialistas no tema, pesquisado-
res, professores universitários e moradores da região sobre uma lista sem fim 
de irregularidades, descaso, desinformação, má-fé por parte das empresas esta-
tais de energia e do consórcio de empresas privadas que fazem o estudo de im-
pacto ambiental (EIA-RIMA). Os representantes da Eletrobrás e do consórcio, 
embora convidados, não compareceram na audiência (ECOAGÊNCIA, 2015).

A liminar concedida pela Justiça Federal em Santa Rosa (RS) foi manti-
da em decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) 
após o ingresso de recurso do IBAMA e da ELETROBRÁS em face da decisão 
de primeira instância que determinava suspender o trabalho de licenciamento 
da barragem, reafirmando a proibição da expedição de licença prévia e a sus-
pensão do processo de licenciamento ambiental para a Usina Hidrelétrica Bi-
nacional Panambi (MP, 2015).

Essa Ação Cível Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público é resul-
tado do clamor das entidades representativas das comunidades a serem atingidas, 
com a intenção de buscar a proteção do ambiente natural – Rio Uruguai, corrente 
de água que será afetada diretamente pela construção do barramento binacio-
nal de Panambi, cujo pedido fora aceito em caráter preliminar pelo Judiciário.

Em razão dessa determinação, a ELETROBRÁS (2015) decidiu suspender 
também, temporariamente, os estudos de viabilidade técnica e ambiental do 
Aproveitamento Hidrelétrico Garabi, enquanto se aguarda o encaminhamen-
to do processo judicial relacionado ao aproveitamento hidrelétrico Panambi. A 
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empresa considera mais adequado aguardar os desdobramentos jurídicos para 
que, assim, os dois empreendimentos sigam cronogramas paralelos.

Atualmente, o Rio Uruguai já possui um total de oito grandes barra-
mentos, além de outros menores, todos situados no trecho entre Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. As obras já alteraram o ambiente do rio e produzi-
ram modificações e alterações no regime hídrico de toda a bacia hidrográfi-
ca do Alto Uruguai. Diversas são as ações promovidas pela comunidade que 
foram atingidas de alguma maneira pela construção de tais empreendimen-
tos hidrelétricos.

Além de manifestações, o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), 
juntamente com a Igreja Luterana no Brasil e a Igreja Católica representada 
pela Diocese de Santo Ângelo-RS e outras organizações sociais, organizam 
diversos encontros formativos com as populações ribeirinhas, além de me-
diar negociações entre as empresas e as famílias ameaçadas e pressionar os 
governos a cumprir o que está determinado na Política Estadual de Direitos 
das Populações atingidas.

Em relação ao faturamento econômico que a barragem de Panambi pro-
porcionará aos municípios atingidos pelo barramento é considerado de baixa 
intensidade. Segundo o ESIN – (INV.URG-GE.00-IT.4001-(P) (2009): “Para o 
conjunto da bacia esse impacto positivo e de caráter permanente pode ser consi-
derado como baixa intensidade, pois, o montante das compensações financeiras 
que será creditado para os municípios brasileiros corresponde a 4,48% do orça-
mento municipal. Às províncias argentinas diretamente afetadas, corresponde 
um incremento de 0,62%, em relação à situação atual”.

Portanto, com uma compensação econômica de apenas 4,48% do orçamen-
to dos municípios brasileiros e de 0,62% do orçamento das províncias argenti-
nas afetadas, os poderes públicos federais, estaduais e municipais do Brasil e da 
Argentina, as organizações em geral, as universidades e outras instituições de 
ensino superior da região afetada e a população em geral, precisam ser infor-
madas sobre o que significa esse volume de compensação financeira em relação 
à perda da produção do setor primário, secundário, terciário e da prestação de 
serviços, bem como os impactos sociais, ambientais e culturais que as comuni-
dades sofrerão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto, verificou-se que a geração de energia é essen-
cial para assegurar a qualidade de vida da população e o desenvolvimento eco-
nômico, social, cultural e ambiental, sendo o consumo de energia um dos ele-
mentares mecanismos para o progresso de todos os setores da produção. Porém, 
no que diz respeito à construção de hidrelétricas de grande porte, é necessária 
prudência, visto que os projetos de implantação de barragens causam, além de 
alguns poucos benefícios, muitos impactos negativos à população atingida, que 
não tem resguardados, devidamente, os seus direitos à propriedade, pois não há 
critérios precisos prefixados a respeito das desapropriações.

Isso faz com que alguns atingidos sejam indenizados e outros não, de for-
ma a atender muito mais os interesses econômicos e políticos das grandes cor-
porações empresariais binacionais envolvidas nos empreendimentos, tendo que 
assumir um valor indenizatório muito aquém daquilo que determina a Cons-
tituição de 1988 e a legislação infraconstitucional. Nesse caso, os governos bra-
sileiro e argentino, ao desapropriarem as propriedades que serão atingidas, não 
incluem nos cálculos os lucros cessantes que o indivíduo não mais terá de ora 
em diante, pois a renda advinda da sua produção rural, comercial, industrial ou 
prestadora de serviços sofrerá extinção súbita.

Diante dos constantes impactos ambientais, sociais, econômicos e cultu-
rais causados pelas mais diversas ações, entre elas a geração de energia, com a 
utilização de grandes barramentos de água, no caso específico as de Panambi 
e Garabi, há de se ter muito cuidado. Os estudos realizados até o presente mo-
mento apontam muitos fatores negativos mencionados pela sociedade e pela 
própria ELETROBRÁS, e não apenas a possibilidade da geração de renda com 
o funcionamento das hidrelétricas nesta região.

De acordo com os estudos apresentados pela pesquisa, os impactos am-
bientais a serem provocados pela construção das duas hidrelétricas são alta-
mente negativos ao meio ambiente. Eles atingirão de forma direta e indireta os 
ambientes naturais, urbanos, culturais e do trabalho, que estão localizados no 
âmbito da bacia hidrográfica do Rio Uruguai.

Quanto aos impactos nos ambientes naturais a serem provocados pela 
construção da hidrelétrica de Panambi, será afetada a região dos lagos, o Bioma 
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Pampa Sul, a sub-bacia do Rio Ibicuí, o Bioma da Mata Atlântica que liga a sub-
-bacia do Rio Ijuí no Brasil e o Rio Aguapei na Argentina.

Com a construção da hidrelétrica de Garabi, os impactos nos ambientes 
naturais dizem respeito a derrubada de 44 mil hectares de vegetação nativa. Na 
Argentina, será inundado o Parque da Ruta Costera do Rio Uruguai e 28% da 
Reserva Privada de Santa Rosa. Serão inundados 30.000 hectares de áreas de 
interesse ecológico pelo barramento, como a areas de importancia para la con-
servación de las aves (AICAS), em C. Martires, Barra de Santa Maria, Azara e 
Barra Concepción. No Brasil, serão afetados, especialmente, os trechos do Rio 
Uruguai, Ijuí e Turvo. Com a construção da barragem de Panambi serão inun-
dados 19.000 hectares de vegetação nativa, 60 hectares na Unidade de Conser-
vação do Parque Estadual do Turvo e 34 hectares da Reserva da Biosfera de Ya-
boti na Argentina.

No tocante aos impactos sociais, a hidrelétrica de Panambi atingirá os mu-
nicípios brasileiros de Alecrim (local de construção do muro), Doutor Maurí-
cio Cardoso, Novo Machado, Porto Mauá, Santo Cristo, Tucunduva, Crissiumal, 
Derrubadas, Esperança do Sul e Tiradentes do Sul. Do lado argentino, com a 
construção da hidrelétrica de Panambi e Garabi, serão afetados os municípios 
de Garruchos e Veinticinco de Mayo, na Província de Corrientes, e Alba Posse, 
Apóstoles, Azara, C. de la Sierra, Campo Ramón, Colonia Aurora, El Soberbio, 
F. Ameghino, Itacaruaré, Mojón Grande, Panambí, San Javier, Santa Maria e Tres 
Capones, na Província de Missiones.

Com a construção de Panambi, 1.300 pessoas residentes no meio urbano e 
5.400 pessoas residentes no meio rural, serão atingidas com o alagamento. Com 
a barragem de Garabi, 2.100 pessoas residentes no meio urbano e 3.800 no meio 
rural terão suas propriedades inundadas pelas águas.

Por sua vez, o ambiente cultural da região dos barramentos sofrerá impac-
tos importantes com a construção das hidrelétricas. Panambi inundará seis sí-
tios arqueológicos pertencentes a categoria Cazador Recolector Holocérnico e 
mais 15 sítios da categoria Horticultor Guarani. Com Garabi, serão inundados 
11 sítios arqueológicos pertencentes à categoria Cazador Recoletor Pleistocéni-
co e mais 10 sítios integrantes da categoria Horticultor Guarani. Além da per-
da destes sítios, que representam a história dos povos indígenas, haverá perdas 
importantes da história das famílias de outras descendências que residem no 
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local dos futuros lagos. Elas terão sua história de vida, suas culturas, suas tra-
dições e amizades destruídas pelos alagamentos, que jamais serão recuperados 
em outros assentamentos.

Quanto ao aspecto econômico, os municípios brasileiros e argentinos te-
rão perdas irreparáveis, como foi demonstrado no transcorrer da pesquisa. As 
pessoas perderão suas propriedades rurais e urbanas e não mais terão sua ren-
da anual, que contribui decisivamente no orçamento doméstico e municipal. 
Ocasiona uma redução econômica importante para o orçamento público, pois 
os municípios não serão compensados devidamente pelos retornos financeiros 
que receberão das concessionárias das hidrelétricas, em relação à área inunda-
da e à produção de energia de cada hidrelétrica.

Está previsto que os municípios brasileiros receberão em torno de 4,48% do 
seu orçamento e os municípios argentinos em torno de 0,62% do seu orçamento 
por ano, dependendo da produção de energia de cada hidrelétrica. Segundo a 
ELETROBRÁS, os valores são de baixa intensidade se considerada toda a pro-
dução do setor primário, secundário, terciário e de prestação de serviços, que 
serão afetados direta e indiretamente pelos barramentos na região pesquisada.

Importa ressaltar que a presente pesquisa não minimiza a importância da 
energia elétrica para o momento atual, até porque o sistema econômico domi-
nante criou uma total dependência das pessoas e dos setores econômicos ao 
consumo da energia elétrica. Mas o trabalho destaca a importância de se apro-
fundar o debate a respeito da política de produção de energia elétrica mediante 
a construção de grandes barramentos, como é o caso de Panambi e Garabi. Polí-
tica energética que o Brasil adotou desde o início do século XX. São empreendi-
mentos, como se verificou nesta pesquisa, causadores de significativos impactos 
ambientais, sociais, culturais e econômicos para as pessoas e toda região atingida.

Este trabalho pode, sim, constituir-se num caminho para o aprofundamen-
to do debate a respeito de uma política de produção de energia por meio das pe-
quenas centrais hidrelétricas (PCHs), pela energia solar, energia dos ventos e de 
outras formas alternativas, bem como de um programa de economia de gastos 
por parte dos consumidores, a fim de evitar a construção de hidrelétricas com 
barramento de água, como é o caso da Panambi e Garabi.

Por fim, se faz necessário aprofundar o debate com as coletividades direta-
mente atingidas sobre o valor que os municípios receberão das concessionárias 
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pela produção de energia proporcionalmente ao seu território alagado. Se este 
valor da compensação é considerado de baixa intensidade, então a constru-
ção dessas hidrelétricas como fator de desenvolvimento para a região afetada 
não se justifica. A perda da produção agrícola, pecuária, industrial, comercial, 
de prestação de serviços, a redução populacional que incide na redução dos 
fundos de participação estaduais e federais no tocante à saúde, à educação, ao 
saneamento, à agricultura e a outros que o município teria direito, bem como 
a perda cultural, histórica e emocional que as famílias atingidas sofrerão com 
a realocação para outras regiões, que não a da sua origem, não será compen-
sado de forma alguma.
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