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O conflito diplomático e comercial entre Brasil e Bolívia, em virtude da nacionalização dos 
hidrocarbonetos pelo governo de Evo Morales, completou seu primeiro ano. Pelo Decreto 
Supremo instaurado por La Paz, em 01.05.2006, o Brasil deve não somente sofrer reajustes na 
tarifa do gás natural que corre pelo Gasbol, mas também passar por graves prejuízos, pois o 
governo Morales tem a intenção de “indenizar” as obras de infra-estrutura da Petrobras com 
valores bem abaixo dos despendidos há quase dez anos pela petroleira. 
 
Mas a Questão Boliviana não estará sozinha nos campos de prova do Brasil. Há sinais bem 
claros de que o complexo Planalto-Itamaraty, a Presidência com a Chancelaria, terá de 
enfrentar outro imbróglio também pesado para a segurança nacional.  
 
Procurando seguir os passos de La Paz, como se fosse um efeito em cadeia, o Paraguai ensaia 
entrar em conflito diplomático com o Brasil para que se aceite a revisão do Tratado de Itaipu, 
que outorgou a construção da usina binacional. Se houver aprovação de tal documento, o 
Brasil terá de aceitar reajustes da parcela que a grande usina fornece à República Guarani, que 
adquire 50% de toda a energia elétrica produzida por Itaipu, mas só consome 5%. Os outros 
95% são repassados para uso do Brasil, conforme reza o tratado. 
 
Procurando tirar proveito de sua parceria na construção de Itaipu, Assunção quer aproveitar o 
fato para constituir uma espécie de acúmulo de capital, cobrando mais pela venda de sua cota 
ao Brasil. O País já paga valores diferenciados ao Paraguai, 32 dólares o mega-watt-hora; 
enquanto o vizinho repassa sua parte da energia a 18 dólares para sua população.  
 
Além do empreendimento que o vizinho tem com o Brasil, há outra usina binacional com a 
Argentina, Libertad. Juntando as duas binacionais, o Paraguai se transforma em um “emirado 
hidrelétrico” pelo fato de adquirir um montante incalculável de energia elétrica. 
 
A questão é que o Paraguai tem um trunfo poderosíssimo na mão. Com razão ou não esse país 
pode pressionar o Brasil a rever o Tratado de Itaipu de modo que contemple o desejo de 
Assunção. Jogando com a sorte de Itaipu, o Brasil pode perder 20% de toda sua energia 
elétrica produzida – e a energia da binacional é a mais importante para o parque industrial de 
São Paulo. Da mesma forma que a Bolívia tem ressentimentos contra o Brasil, o Paraguai 
também tem. 
 
Além de jogar forte com a Petrobras, a Bolívia bota os agricultores brasileiros, em território 
boliviano, no front contra o Brasil, ameaçando-os com uma certa reforma agrária que 
desalojaria os nacionais no país andino. A fórmula pode se repetir com os brasiguaios, a 
parcela de brasileiros que decidiram plantar nas baratas terras do Paraguai.  
 
Sob uma “lei” da geopolítica a demografia exerce poder. O grande número de brasileiros no 
Paraguai pode ser interpretado como um progressivo instrumento de influência brasileira nos 
vizinhos do Sul. 
 
Por causa dessas questões ligadas a outras variantes, como os brasiguaios e outros, Bolívia e 
Paraguai podem pôr o Brasil em situação de risco, de insegurança energética por causa da 
suspensão dos dois insumos mais relevantes para a atividade econômica nacional deste 
momento: o gás natural e a energia de Itaipu. São duas questões que vão exigir enorme 
estratégia e ação do Brasil. 
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