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A política externa brasileira passa por um novo teste no enfrentamento dos pedidos do 
Paraguai de mudanças nas condições do acordo firmado entre os dois países na 
época da constituição de Itaipu. Há anos o país vizinho mostra-se abertamente 
insatisfeito com os pagamentos brasileiros pela compra da energia gerada em Itaipu, 
mas a tensão aumentou com a campanha e depois eleição do atual presidente, 
Fernando Lugo. Agora a situação tornou-se mais complexa, com as declarações do 
ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e as manifestações do Ministério de 
Minas e Energia, feitas nos últimos dias, que expõem as fraturas existentes até ontem 
no próprio governo sobre a questão. 
 
É compreensível que a diplomacia brasileira queira chegar a um acordo com o 
Paraguai que restabeleça um relacionamento bilateral harmônico. O governo do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem pautado suas relações com outros governos, 
especialmente com os dos países vizinhos, pelo não enfrentamento - ao contrário, a 
missão dos diplomatas parece ser sempre a de tentar construir um diálogo, de evitar 
ao máximo qualquer confronto. Essa postura tem valido mesmo no caso de 
presidentes de retórica mais agressiva, como o venezuelano Hugo Chávez e o próprio 
Lugo. 
 
Nesse contexto, entende-se a entrevista dada ao Valor pelo chanceler Celso Amorim 
em que ele confirmou, na sexta-feira, que Brasília aceita que o Paraguai venda no 
mercado livre do Brasil parte da energia a que tem direito de Itaipu. No encontro entre 
dois presidentes, marcado para o próximo fim de semana, será discutida a proposta 
brasileira, que estabelece os critérios para aceitar a demanda paraguaia. "Precisamos 
encontrar um modelo, há uma preocupação natural com a gradualidade, não pode ser 
de um dia para o outro", comentou Amorim. Hoje, o Paraguai, que tem direito ao uso 
de metade da energia de Itaipu, é obrigado a vender a parcela que não usa à 
Eletrobrás por um preço fixo. Uma das principais reivindicações do governo de Lugo é 
a possibilidade de vender no mercado livre, com preços mais elevados, a energia 
excedente.  
 
Mas não podem ser ignoradas as ponderações feitas por especialistas em energia do 
próprio governo sobre as consequências do aumento da oferta de energia no mercado 
livre. Para as autoridades do setor, a venda de energia excedente da cota paraguaia 
no mercado livre brasileiro exigirá mudanças no Tratado de Itaipu e tornará mais caras 



as tarifas residenciais. Ao contrário de Amorim, o Ministério de Minas e Energia 
acredita que não há como autorizar a operação sem alterar o tratado. Na segunda-
feira, quando ainda não havia sido fechada a questão sobre a aceitação dos pedidos 
paraguaios, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Maurício Tolmasquim, 
disse que o único ponto consensual é que a sobra de energia do Paraguai não poderia 
ser vendida a terceiros países. "A energia não sai do Brasil." 
 
O assunto foi levado ontem à decisão de Lula, que concordou com as ponderações de 
Amorim - será permitida a venda do excedente de energia do Paraguai no mercado 
livre brasileiro. Falta a definição dos detalhes. 
 
Se um acordo geral for fechado com o Paraguai para a venda da energia excedente no 
mercado livre, faltará ainda estipular o volume a ser liberado. O país vizinho, partindo 
de uma interpretação mais flexível do tratado, deseja vender no Brasil, sem passar 
pela Eletrobrás, tudo o que não consome internamente. Atualmente, o Paraguai só 
consome cerca de 5% da sua fatia da energia e quer, idealmente, vender quase 6 mil 
megawatts (MW) no mercado livre brasileiro - quase o equivalente às usinas do rio 
Madeira.  
 
O Ministério de Minas e Energia pede que ao menos a liberação do excedente de 
Itaipu seja gradual, para não prejudicar a oferta do mercado regulado, que atende as 
distribuidoras de energia. O mercado livre é formado por grandes consumidores, como 
indústrias e centros comerciais. Se houver a oferta de uma grande quantidade de 
energia no mercado livre, as distribuidoras precisarão repor a eletricidade 
relativamente barata de Itaipu com fontes mais caras. Ou seja, o consumidor brasileiro 
pagará a conta. 
 


