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Resumo: Este artigo pretende discutir o posicionamento brasileiro diante da crise da nacionalização das 
reservas bolivianas, tendo em vista O cenário global de preocupação com a segurança energética e 
também as relações comerciais entre o Brasil e seus vizinhos. Pretende-se sugerir que a busca da auto-
suficiência gasífera pode não ser a melhor alternativa para o Brasil lidar com a nacionalização boliviana. 
Ainda que se reconheça que o momento político não é favorável e que os dois países necessitam 
restabelecer um novo equilíbrio em suas relações, o comércio gasífero entre Brasil e Bolívia deveria ser 
entendido como uma possibilidade de ampliação da integração econômica e política das duas nações. 
Além disso, o gás natural importado é um elemento da segurança energética de longo prazo ao qual o 
Brasil não deve renunciar. 

Palavras-chave: Bolívia, Gás Natural, Nacionalização, Relações Comerciais, Segurança Energética. 

 
Abstract: This article aims to discuss the Brazilian position over the nationalization of Bolivian oil and 
natural gas reserves, considering the global scenario of concern about energy security and also the 
commercial relationship between Brazil and its neighbors. It aims to suggest that the pursuit of self-
sufficiency in natural gas may not be the best alternative for the country in face of the nationalization 
process taken in Bolivia. Although it is important to realize that the political moment is not appropriate and 
that both countries need to establish a new equilibrium their relationship, the commerce of natural gas 
should be considered as an. opportunity to further political and economic integration between the 
countries. Besides, Brazil should consider imported natural gas as a long term energy security element 
the security should not renounce. 
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