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A tentativa de renegociar valores contratados entre Brasil e Paraguai para a eletricidade 
gerada por Itaipu deverá resultar num longo embate diplomático. O Tratado de Itaipu, 
instrumento legal para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná por Brasil e Paraguai, foi 
assinado em Brasília em 26 de abril de 1973, quando ambas as margens do rio eram 
dominadas por ditaduras militares. O documento previa que o Paraguai se obrigava a vender o 
excedente energético produzido ao Brasil até 2023. 

O país vizinho consome só 5% da energia que lhe cabe (metade) e o Brasil compra os 45% 
restantes por US$ 1,5 bilhão ao ano ou US$ 45,31 por megawatt-hora. 

Mas deste valor são descontados US$ 42,50 para pagar a dívida que o Paraguai tem com o 
Brasil, pela construção de Itaipu, restando US$ 2,81 por megawatt-hora. O Paraguai recebe 
então líquidos US$ 400 milhões anuais. 

A construção começou em 1975, cumprindo o estabelecido pelo acordo assinado entre os 
generaispresidentes Emílio Garrastazu Médici (Brasil) e Alfredo Stroessner (Paraguai) e válido 
por 40 anos. Para atender aos interesses de ambos os lados, a usina tem ciclos de 50 e 60 
hertz. 

Inaugurada em 1982, a hidrelétrica atingiu em 2000 sua capacidade máxima de geração, com 
a entrada em cena de sua sexta e última turbina. Sua potência instalada é de 14 mil 
megawatts, fornecendo quase um quinto da energia consumida no Brasil e 91% da demanda 
paraguaia. O Brasil assumiu o compromisso de arcar com empréstimos contraídos para 
construir a usina. 

Itaipu vale hoje US$ 60 bilhões, o que garante um patrimônio de US$ 30 bilhões ao Estado 
paraguaio. 

Um eventual reajuste acabará refletindo no bolso do consumidor brasileiro. 

Soberania – “O Brasil tem de ser firme e soberano para defender os contratos”, comenta o 
deputado federal ACM Neto (DEM-BA). Para ele, os ânimos do Paraguai com a possibilidade de 
ampliar o valor da energia que vende ao Brasil ganhou força após o governo brasileiro ter 
cedido muito na crise do gás boliviano em 2007. 

Seu colega de bancada baiana na Câmara, Daniel Almeida (PCdoB), acha justo que qualquer 
nação busque o melhor retorno econômico de suas riquezas naturais e acha a questão Itaipu 
vai se arrastar por meses, exigindo muito esforço diplomático. 
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