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Introdução

O "Projeto Dívida Externa" do CEDI, cumprindo sua
tarefa de ampliar e aprofundar os estudos sobre a dívida externa e suas conseqüências, podendo assim assessorar melhor o movimento popular, em especial o Comitê Nacional
contra a Dívida Externa, trata de investigar as origens do
endividamentoe a aplicaçãodos recursos originadosno mesmo.
Os estudos realizados pela Ordem dos Advogados do
Brasil comprovam, de maneira inquestionável, que os títulos que deram origem à dívida externa durante o regime
militar (90% do total) são ilegais e inconstitucionais. Os próprios bancos credores, ao imporem, nas renegociações de
seus créditos (Plano Brady e similares), a "securitização" (ou
seja, a substituição dos títulos originais por novos), partem
dessa premissa: os contratos firmados pelo governo ditatorial sem aprovação do Congresso não valem juridicamente
mais do que o papel em que estão impressos,
As práticas ilegais continuaram durante o processo
de endividamento e durante o regime de excessão, que acobertou fraudes e negociatas imaginadas pelos responsáveis
pela política econômica:desde a fuga de capitais até o desvio de recursos destinados a determinadas empresas do Estado para tapar rombos orçamentários, ou que foram queimados em obras faraônicas construídas de forma fraudulenta.
Investigar, caso a caso, a aplicação dos recursos finaneeiros entrados no país durante o períododa ditadura militar
(quando a dívida externa aumentou de 3,2 para 110 bilhões
de dólares), deveria ter constituído uma questão de honra para os governos civis que sucederam aos militares no poder.
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Infelizmente, o restabelecimento da moralidade pública, a apuração das fraudes e punição dos culpados esteve totalmente fora das cogitações do governo e a punição da "Nova República" e continua ausente nos objetivos do governo
Collor.
Corresponde, portanto, ao Congresso, pelo menos aos
setores não comprometidos do mesmo, aos partidos de oposição, às entidades civis e ao movimento popular lutar para reverter essa vergonhosa situação.
No relativo à ilegalidade e inconstitucionalidade dos títulos da dívida externa, a OAB respaldada em sua indiscutível representatividade, reconhecida pela própria Constituição,
está estudando a aplicação das medidas cabíveis.
No que diz respeito à utilização dos recursos originados
no endividamento externo, corresponde a instauração de uma
auditoria ampla e profunda para averiguar onde e em beneficio de quem foram aplicados.
Essa auditoria poderia começar pela apuração do caso
mais flagrante de corrupção em escala monumental: a construção da hidrelétrica de ltaipu. A Câmara de Deputados já
aprovou a constituição de uma CPI para averiguar as causas
da brutal disparidade entre o orçamento inicial da represa e
o seu custo final: US$ 2,033 e mais de US$ 20 bilhões. Mesmo descontando a inflação internacional e a desvalorização
do dólar no período, a fraude será possivelmente a maior da
história do capitalismo.
O fato de Itaipu ter sido construída por uma empresa binacional, não submetida aos controles orçamentários,
às normas estabelecidas para concorrências públicas, à aprovação pelos tribunais de contas dos países-membros, em
forma praticamente clandestina, sob o manto protetor dos
regimes militares então vigentes no Brasil e no Paraguai,
fez crescer, é óbvio, desmedidamente, a corrupção que tra-

dicionalment.e se verifica na construção de obras públicas
em nossos países.
A absoluta falta de controle oficial, em nível de governos,
na ltaipu Binacional, facilitou as truculentas manobras de
aumento de preços e sobrefaturarnento nos contratos firma-
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dos pela entidade, pois, de fato, Itaipu portou-se como um
estado independente dos países-sócios.Esse foi um dos fatores determinantes que possibilitaram a repartição de suculentos contratos que encareceram em quase dez vezes o custo
original da obra (Juan Carlos de Vargas e Héctor Guerin,
ABC-Color, 26/4//91)

Segundo a Memória Anual 1988 da ltaipu Binacional,
quando o investimento já ultrapassava os US$ 17 bilhões,
a metade, US$ 8,8 bilhões, constava sob a rubrica "encargos
financeiros". Isso que a dívida da empresa naquele momento era de US$ 12,99 bi, crescendopara US$ 14,47 em 1989,
alcançando a US$ 16,62 bilhões em 1990. (Folha de S. Paulo, 13/2/91)
Esse enorme custo financeiro merece uma investigação
muito especial. Os juros altos indicam que o financiamento
esteve a cargo de bancos privados, cabendo a pergunta: por
que não financiamentos do Banco Mundial, com taxas muito mais baixas e prazos muito mais longos?
Aparentemente, isso se deve ao fato do Bird não financiar obras cuja construção estejam em litígio (no caso, adisputa argentino-brasileira pelo aproveitamento do potencial
hidrelétrico do rio Paraná).
A confirmar-se essa hipótese, poderíamos concluir que
os "sonhos dourados" dos militares geopolíticosbrasileiros
teriam ocasionado um aumento no custo de vários bilhões
de dólares.
A construção da hidrelétrica no curso totalmente brasileiro do rio Paraná, como estava previsto durante o governo Goulart, não era geopoliticamente conflitiva e teria sido
amplamente financiada pelo Banco Mundial.
É necessário também uma investigação rigorosa sobre
as "concorrências" relativas à construção de ltaipu, tanto
no relativo às obras civis, quanto ao fornecimento dos equipamentos de geração e transmissão de energia.
As constantes fraudes que se verificam no âmbito interno, apesar de toda a fiscalizaçãodos tribunais de contas,
da vigilância do Congresso e da imprensa, nos permitem
imaginar o ocorrido com a Binacional, cujas atividades esti9

eram sempre sumidas num véu de mistério, não só na gestão do general Costa Cavalcanti (onze anos), como na do general Ney Braga, durante o governo da "Nova República".
No Paraguai, onde as forças de oposição estão aproveitando muito bem a liberdade conseguida depois de mais de
trinta anos de reinado de Alfredo Stroessner, surgem todo
dia novas denúncias, aparentemente bem comprovadas.
O consórcio Unicom-Conempa, que pelo contrato 290(l7,

conseguiu adjudicar-se a construção das principais obras civis (em uma licitação que merece uma investigação a fundo) continuou sendo beneficiada por adjudicações diretas,
contratos adicionais, sem qualquer concorrência. Nos últimos anos, os Adicionais 5, 6, e 7 atribuíram ao consórcio
contratos por valores nada insignificantes: 627, 88 e 34 milhões de dólares, respectivamente (Última Hora, 01/05/91).
Todo o seguro da obra foi concedido à Mundo S. A. de
Seguros, de propriedade de um filho do ex-ditador paraguaio
( ... ) As empresas consultoras triplicaram o custo da mão-deobra que subministravam à ltaipu, utilizando o misterioso
fator ''K" e fornecendo pessoal auxiliar, ao qual também se
aplicava o referido fator( ... ). A maioria dos bens e serviços
foram fornecidos a preços unitários superiores aos vigentes
no mercado, pelo mecanismo de adjudicação direta, contrário às leis brasileiras e paraguaias (. .. ). Contrataram-se obras
e serviços desnecessários e sobredimensionados" (Ricardo
Canese, Última Hora, 20/03/91}.
É indispensável também que se investigue comose formou e como se concedeu a fabricação do equipamento eletromecânico ao consórcioItaipu Eletromecânico (Ciem).O mesmo foi constituído pelas empresas Brown Boweri (Suíça),
Bardella Industrial Mecânica, GEV Alsthom (França), J. M.
Voithm (Alemanha), Neyrpic (França) e Siemens (Alemanha). Custo do contrato inicial: US$ 920 milhões.
Igualmente, o que significoua participação na construção de Itaipu de outras empresas como Tenenge, Montreal,
Sade, Technint, EBE, Sertep e Araújo.
A CUT,a recentemente criada e combativacentral sindical paraguaia, apresentou ao fiscal geral da Nação denúncia
sobre ilícitos ocorridosna construção da hidrelétrica. E apon10

tou diretamente os funcionáriosparaguaios de Ande e ltaipu
Binacional que teriam protagonizadoas fraudes. A lista é encabeçada pelo engenheiro Enzo Debemardi, que foi o segundo do general Costa Cavalcanti na primeira gestão de Itaipu.
Paralelamente, correspondeeliminar do tratado de Itaipu as cláusulas colonialistas impostas pela ditadura militar
brasileira ao país vizinho, obviamente com a cumplicidade
vende-pátria do ditador AlfredoStroessner. Na primeira parte do livro analisamos essas condiçõesdraconianas, que afetam a própria soberania do povo guarani.
É verdade que a cláusula mais brutal - a que estipulava um preço em dólar vigente por cinqüenta anos para a
energia paraguaia a ser vendida ao Brasil - caducou em
razão das constantes desvalorizações do signo monetário
norte-americano.
Entretanto, Itaipu está fornecendo energia a um preço muito inferior ao custo de geração. Comoo Paraguai consome somente 2% da energia gerada pela binacional e é forçado pelo tratado iníquo a vendê-la exclusivamente ao Brasil, conclui-se que o pequeno país irmão está subsidiando o
desenvolvimento do gigantesco vizinho.
Segundo cálculos inquestionáveis do engenheiro Ricardo Canese (ver a segunda parte), o subsídio dado pelo Paraguai em forma de energia subfaturada ao Brasil entre 1985
e 1990 foi de cerca de 800 milhões de dólares.
É uma situação absurdamente colonialista que não pode continuar. Ou modifica-seo tratado, permitindo-se ao Paraguai vender a terceiros a energia que lhe pertence, restabelecendo assim sua soberania, ou paga-se o mesmo valor que
obteria vendendo-a a outros interessados (como a Argentina).
Como o Brasil está consumindotoda a energia produzida pela hidrelétrica e se aproxima de uma crise energética
por falta de novos investimentos no setor, a primeira solução seria inviável. Caberia, portant.o, aplicar a segunda.
Além disso, o Paraguai está sofrendo com a situação
de caótico endividamento existente no sistema energético
brasileiro. Em razão da absurda política de subsidiar as tarifas internas de energia elétrica (em benefícioespecialmente das empresas transnacionais estabelecidas no país: ver o
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caso de Tucuruí, citado na primeira parte), as empresas distribuidoras de energia vivem, segundo declarações do próprio secret.ário nacional de Energia ( O Estado de S. Paulo,

2/9/91),"a sua pior crise financeira".
Devem cerca de US$ 4 bilhões, sendo US$ 2 bilhões às
geradoras (Furnas, Eletrosul, Chesf e Eletronorte). Como
não recebe, a Eletrobrás (a holding do sistema) não paga à
maior geradora, ltaipu. Esse débitojá alcança US$ 1 bilhão.
A binacional, por sua vez, dá o calote no Paraguai, promovido à condição de financiador da crise brasileira.
O texto deste livro, editado pelo Projeto Dívida Externa do CEDI, é compostode dois ensaios. O primeiro, "A política hidrelétrica brasileira", foi escrito especialmente para o
Seminário sobre Estratégias para o Cone Sul realizado em
Erechim (RS), em 22 e 23 de fevereiro de 1989, e publicado
como Suplemento 8 do Desep/CUT.No mesmo sintetizamos
toda uma série de escritos sobre Itaipu publicados entre
1973 e 1977 (Irá Brasil a la guerra?, Una Situación Explosiva: la Cuenca del Plste e El Expansionismo Brasileiro, livros editados no Uruguai e na Argentina, versão do último
publicada no Brasil pela Global)e uma série de artigos publicados na Folha de S. Paulo, em fevereiro/março de 1984.
Preferimos publicar o ensaio mencionado (com algumas
atualizações em forma de notas ou contidas nesta introdução) porque as denúncias feitas ao longo de uma década e
meia, tanto no relativo às imposiçõescolonialistas estabelecidas pelo Tratado de Itaipu, como em relação ao verdadeiro
festival de corrupção que caracterizou a construção da hidrelétrica, estão plenamente confirmadas. O que dá ao ensaio
e às publicaçõesque menciona um certo valor histórico.
A segunda parte é constituída pelo excelente ensaio "Itaipu e as relações paraguaio-brasileiras", do engenheiro Ricardo Canese, seguramente o maior especialista em Itaipu.
Seus livros Itaipu: Dependênciao Dessrrollo(em parceria com
Luis Alberto Mauro}e La Problemática de Iteipú constituem
uma análise profunda e rigorosa do histórico, dos aspectos
econômicos,financeiros e energéticos da "maior do mundo".
O ensaio de Canese incluído neste livro constitui uma
síntese fartamente documentada da atual situação de ltaipu,

12

especialmente no relativo ao não cumprimento, por parte
do governo brasileiro, do que estabelece o tratado de ltaipu.
Um tratado vergonhosamente colonialista, e que, além disso, não é cumprido pelo sócio maior.
Esse livro pretende ser uma modesta contribuição à
campanha, que iniciada no Paraguai, pela CUT, pelos partidos de oposição e pelo movimento popular, deverá contar,
no Brasil, com o apoio de todos os setores da sociedade comprometidos com o restabelecimento da moralidade pública
e com a autodeterminação e a soberania de nossos povos.
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O homem, a ecologia,
a soberania e o
desenvolvimento
Paulo R. Schilling

1. Cinco séculos de espoliação e
agressões ao homem e à ecologia
Em 1992, as classes dominantes da América e da Eu;
ropa estarão comemorando o quinto aniversário do "descobrimento" da América. Foram cinco séculos de violência e
opressão sobre os latino-americanos e caribenhos, cinco séculos de destruição do meio ambiente originadas no exterior.
O "processo civilizat.ório"da América caracterizou-se
pelo maior genocídio da história da humanidade, protagonizado inicialmente por espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, holandeses e, posteriormente, pelos seus descendeutes nascidos no "novo continente". Primeiro foi a matança
de nativos, assim descrita por frei Bartolomeu de las Casas:
Entravam nos povoados, não deixavam crianças, nem velhos, nem mulheres prenhes, nem paridas que não desbarrigassem e fizessem pedaços como se fossem cordeiros em
seus currais. Faziam apostas sobre quem de uma facada
abria um homem pelo meio ou lhe cortava a cabeça de um
golpe, ou lhe descobria as entranhas. Tomavam os bebês
das mães pelas pernas e davam com a cabeça contra as rochas ... (Brevíssima Relación de La Destrucción de las Indias).

Logo depois veio a escravidão dos africanos, também
com características mal disfarçadas de genocídio. Cristiano
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Ottoni, em um parecer oficial emitido em 1871, põe por terra a apologia que Gilberto Freyre tentou fazer da aristocracia escravagista ("Amparou os escravos, alimentou-os com
certa largueza, socorreu-os na velhice e na doença, proporcionou aos filhos oportunidade de ascensão social"). Em realidade, como mostra Ottoni em seu parecer, os filhos não
tinham oportunidade sequer de nascer, muito menos de ascender socialmente:
Em todas as palestras entre os fazendeiros se ouvia este
cálculo: compra-se um negro por 300.000, colhe por ano cem
arrobas de café, o que aqui produz líquido pelo menos seu
custo, daí em diante tudo é lucro. Não vale a pena aturar
as crias, que só depois dos dezesseis anos darão igual serviço.
E, em conseqüência, as negras pejadas e as que amamentavam não eram dispensadas da enxada. Duras fadigas impediram em umas o regular desenvolvimento do feto; em outras minguava a secreção do leite ( ... ). Dos nascidos na escravidão não escapavam mais de 5%.
Considerando os índigenas dizimados pelos conquistadores e os africanos sacrificados (na operação de captura
na África, nos navios negreiros, nas minas e nas plantações
do continente), chegamos à conclusão de que não menos de
100 milhões de indivíduos foram mortos pela brutalidade e
voracidade sem limit:es dos auto-intitulados "civilizados".
Paralelamente, processava-se a depredação da natureza, do meio ambiente. Assim, as culturas - totalmente predatórias - do açúcar e do algodão praticadas pelos lusitanos e seus descendent.es deram origem, no fundamental, à
crítica região do Nordeste brasileiro. Por um lado, da institucionalização das "sesmarias" surgiram. os atuais latüúndios;
por outro, as monoculturas predatórias transformaram a terra em desertos e modificaram o clima. Conseqüência: hoje,
os nordestinos, subdesenvolvidos numa região ecologicamente destruída, estão condenados a viver mal e pouco, em média vinte anos menos que os habitantes dos estados do sul
do país.
Ao lado da agricultura, a exploração de minérios foi
no passado - e continua sendo até hoje - outra das causas
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da deterioração do meio ambiente. Os relatos históricos mostram como os europeus, no afã de conseguir mais prata, in troduziram o método da extração por mercúrio no México,
já em 1559/62 e no Peru, em 1570n2.
Num dos melhores ensaios sociais já escrito na América Latina, Sérgio Almaraz descreve o resultado:

"

A 4 ou 5 mil metros de altura, onde não cresce nem a erva
daninha, está o acampamento mineiro. A montanha exasperada com o homem, quer expulsá-lo.Desse ventre mineralizado, a água emana envenenada. Nas grotas, o gotejar constante de urn líquido amarelado, malcheiroso, chamado copajíra,
queima a roupa dos mineiros.
A centenas de quilômetros, onde já há rios e peixes, a morte chega na forma de veneno líquido proveniente da dejeção
dos engenhos, O mineral é extraído e limpo, porém a terra
se suja. A riqueza se transforma em miséria ( ... ),
Oculto nos mUl"OS está o povo da fome e dos pulsões enfermos. Sem passado, nem futuro, essa miséria envolve tudo.
O acampamento mineiro está simplesmente eli, perdido num
rincão - fora dele, a solidão; dentro, a pobreza. (Requiém
para uns República)

O ouro, a prata, os minerais industriais e os produtos
agrícolas tropicais mandados à Europa financiaram as revoluções mercantil e industrial, que asseguraram o alto nível de
progresso, conforto e bem estar hoje usufruídos pelos seus povos.
Aqui ficaram a erosão, os rios mortos e milhões de cadáveres. Frei Domingo de São Tomás, num testemunho histórico do trabalho indígena nas minas de Potosí, escreveu:
"Não é a prata que se envia à Espanha> é o suor e o sangue
dos índios". Pierre Vilar ( Ouro e Moeda na História) comenta:
E não se pode dizer que frei Domingotivesse lido Karl Marx,
que chega quase à mesma fórmula final no famoso capítulo
XXXI do Livro Ide O Capital sobre a acumulação primitiva
(Se, segundo Augier, é com manchas de sangue em uma das
faces que o dinheiro veio ao mundo, o capital chega a este
com suor e lama por todos os poros). Pode-se concluir que
se Marx tivesse conhecido o te:a:to de frei Domingo, o teria
preferido ao de Augier.
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Poluição importada
Em 1971, num artigo publicado no seminário Marcha,
reproduzido posteriormente num livro edit.adopela Universidade de Montevidéu, analisávamos assim o problema:
''Um fator que deverá ter enorme importância no desenvolviment.oeconômico mundial nos próximos anos, é o
constituído pelo problema da poluição ou contaminação do
meio ambiente. A tremenda concentração industrial nos países capit.alistas centrais criou uma situação verdadeiramente catastrófica: o ar e os cursos d'água estão contaminados;
metais tóxicos (em especial o chumbo, o mercúrio e o cádmio), disseminados no meio ambiente, seriam responsáveis
por novas e terríveis enfermidades.
''Em conseqüência, a situação exige imediatas e drásticas medidas. E, como em geral ocorre, os países ricos tentarão transferir o problema para as áreas periféricas marginalizadas, ou seja, para os países do Terceiro Mundo. Em realidade, a transferência já ocorre parcialmente em forma natural. No Seminário Regional Latino-Americano sobre Problemas do Meio Ambiente Humano e Desenvolviment.o,realizado na cidade do México,em setembro último, um delegado denunciou um novo tipo de perda que se verifica nas relações entre países ricos e os subdesenvolvidos(mais uma entre tantas outras): a combustão de hidrocarburantes, gases,
matérias orgânicas etc, que se processa diariamente nos Estados Unidos consomeuma quantidade de oxigênio detenninada. Somente 60% do mesmo produz-se por fot.ossíntese,
no território dos EUA. É assim que os Estados Unidos devem ser considerados como "importadores" de oxigênio que
toma dos países vizinhos e, ao mesmo tempo, um exportador de contaminação atmosférica e da água.
"Porém, asseguram os cientistas, esse intercâmbio que
se processa naturalmente não seria suficiente para proteger
devidamente a vida e saúde dos habitantes do mundo rico.
É necessário adotar medidas mais radicais e economicamente mais caras.
"Surgiu assim uma solução conciliatória: selecionadas
as indústrias consideradas mais nocivas como a química, a
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petroquímica, a siderurgia, alumínio, papel, celulose etc, as
mesmas seriam transferidas gradativamente para os países
subdesenvolvidos.É óbvio que se descartam medidas preventivas (que as t.ornassem mais limpas) nas indústrias a serem
instaladas nos países periféricos.
''Essa possível transferência de indústrias determinada por problemas de poluição se enquadraria perfeitamente nos projetos anteriormente mencionados de racionalização da produção mundial. E a médio prazo, a solução resultaria totalmente satisfatória: evitaria uma maior poluição
nos países metropolitanos e paralelamente aumentaria os
lucros dos monopólioscom a exploração da mão-de-obra barata existente. nos países subdesenvolvidos. Como declarou
um técnico das Nações Unidas: 'o mundo rico viu nesses problemas de meio ambiente uma maneira como qualquer outra de fazer negócios' (AFP, 22/lOnl).
"Alguns governos cipayos1 disputarão, inclusive, que
se 'exporte a poluição' a seus respectivos países. Entre esses
governos - podemos adiantar - estará seguramente o brasileiro. Um senador oficialista, José Sarney, já antecipou a
posição da ditadura brasileira sobre o assunto: 'Que venha
a poluição, sempre que se transfiram as fábricas'. Uma opinião totalmente de acordo com a filosofia predominante entre os militares que governam atualmente o Brasil: desenvolviment.oa qualquer preço, sem nenhuma consideração
de caráter nacional, social ou humano."
O convite de Sarney foi aceito por centenas de empresas transnacionais. Hoje, quando ele, por um aborto político, ocupa a presidência da República ironicamente chamada de "nova", os monopólios globais controlam a maior e
mais lucrativa parte da economia do país2 e o fazem sem
nenhum respeito ao homem e à ecologia.
Sem aplicar aqui as medidas preventivas antipoluição
vigentes em seus países de origem, os monopóliosinternacionais transformaram nossos rios em imensos esgotos e o ar
de nossas cidades em algo quase totalmente irrespirável.
Um exemplo: os aut.omóveisvendidos no Brasil lançam 40
gramas de monóxido de carbono por quilômetro rodado no
ar. As mesmas fábricas produzem carros exportados para
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os EUA e Europa cujo índice de poluição está reduzido a 2
gramas de monóxido/km. Se explica: somos considerados cidadãos de segunda ou terceira categoria.
2. A política

hidrelétrica

Ninguém, em pleno gozo de suas faculdades mentais,
pode ser contrário ao aproveit.amento do potencial hidrelétrico dos rios brasileiros, um dos maiores do mundo, somando
mais de 200 milhões de quilowatts economicamente aproveitáveis. É a energia mais barata e, sempre que racionalmen-

te explorada, das menos atentatórias ao equilíbrio ecológico.
Acontece que, em razão do "capitalismo selvagem" vigente,3 estão transformando o terceiro país potencialmente
mais rico do mundo num deserto e o povo brasileiro em párias condenados a viver em condiçõesinfra-humanas.
O que acontece com as hidrelétricas, ocorre a nível
muito mais amplo, ou seja, com toda a economia do país.
As estatísticas oficiais e internacionais demonstram: o Brasil foi o país que mais se desenvolveu economicamente no
período 1955/80. Sua economia passou do 49º lugar para o
oitavo entre os países capitalistas. Entretanto, no relativo
aos índices sociais continuamos no 502 lugar! O que significa que todo esse enorme progresso econômicobeneficiou somente às empresas transnacionais que controlam nossa economia, aos bancos mundiais aos quais estamos hipotecados
e às classes dominantes nativas, aliadas ao imperialismo,"
No relativo ao plano energético brasileiro, cabe perguntar: quais foram os beneficiários e prejudicados nos grandes
projetos hidrelétricos? Trataremos de responder com base
nos dois casos que estudamos mais detalhadamente: Itaipu
e Tucuruí, as duas maiores hidrelétricas do país.

respectivamente - firmaram o Tratado de Itaipu. Pelo mesmo, os dois governos se comprometem à construção da represa de Itaipu no Paraná, na fronteira dos dois países e próxima do limite com a Argentina.
"Com a capacidade de 12,6 milhões de kw e um custo
calculado de 2.500 a 3.5006 milhões de dólares: a hidrelétrica será a maior do mundo, superando as de Grand Coolie
nos EUA (9,7 milhões de kw) e Krasnoyarsk na URSS (6,9
milhões de kw). Será cinco vezes maior que a de Assuan,
no Egito.
"O fato, muito importante em si, tem além disso um
significado geopolítico decisivo. Transcende amplamente os
âmbitos nacionais dos dois países: interessa também, intensamente, aos demais países da Bacia do Prata, em especial
à Argentina. Por constituir - a bacia - um dos mais importantes e ricos 'espaços vazios' do mundo, seu futuro interessa a toda América Latina e pode significar - sempre
que seja racionalmente explorada - muito para o futuro
da própria humanidade.
"O tratado firmado em Assunção não significa, em absoluto, a solução para o problema. Pelo contrário, representa um obstáculo muito grande para a solução ótima, que deveria ser tentada por todos os países interessados.
"Como conseqüência, ltaipu será, nos próximos anos,
uma presença constante no noticiário regional como um dos
elementos mais conflitivos da geopolítica latino-americana.
''Em razão do tratado agora firmado, a Bacia do Prata passará a ser, mais do que nunca, a linha de tensão máxima no campo sul-americano (para utilizar a expressão do
geopolítico brasileiro general Golbery do Couto e Silva, A
Geopolíticado Brasil).
A bacia da integração ou os rios da discórdia

3. ltaipu: Um ótimo exemplo de como não fazer
Em abril de 1974, escrevíamos (Una Situatión Explosiva: la Cuenca dei Plste, Editora Ti.erra Nueva, Montevidéu):
"Em fevereiro de 1973, em Assunção, Cl:I chanceleres
do Paraguai e do Brasil - Sapena Pastor e Gibson Barbosa,
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"Com seus 3,5 milhões de quilômetros quadrados, a
Bacia do Rio do Prata é a sexta maior do mundo e a segunda da América Latina (depois da amazônica). Seus principais rios - Paraná, Paraguai, Uruguai e o estuário do Prata - e seus afluentes possibilitam à economia da região
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15 mil quilômetros de vias navegáveis e constituem a única saída natural para o mar para a Bolívia e Paraguai países mediterrâneos - e para important.es regiões do Brasil e da Argentina.
"O potencial hidrelétrico dos rios da bacia - no raso
de um aproveitamento ótimo - poderia chegar aos 60no

milhões de kw (somente o rio Paraná, em seu curso brasileiro, pode gerar 32,5 milhões).
"Considerando sua imensa riqueza natural7 a região
pode ser considerada, junto com a Amazônia, a Sibéria e o
Oriente Próximo, uma das mais ricas do mundo. Tem todas
as possibilidades de transformar-se em um gigantesco Tennesse Valley e, ao mesmo tempo, num Ruhr latino-americano.
"A região é habitada, atualmente, por cerca de 80
milhões de habitantes (cerca de 83% da população argentina, 63% da boliviana e 100% da uruguaia e paraguaia).
Com a exploração racional de suas imensas riquezas, o território da mesopotãmia sul-americana poderia proporcionar condições excepcionais de vida para 300/400 milhões
de habitantes.
''Todas essas possibilidades aumentariam muito no caso de concretizar-se, no futuro, a conexão com as bacias do
Amazonas e do Orinoco, possibilidade absolutamente factível relativamente econômica. Com um sistema de canais,
lagos e comportas, o continente sul seria cortado desde o
Caribe até Montevidéu, no Atlântico - por via navegável
para barcos de médio calado. Não é necessário argumentar
sobre o que isso significaria em termos de desenvolvimento
e para a integração do hemisfério. A América do Sul teria
um terceiro litoral.
"A estratégia que se aplique, nos próximos anos, ao
desenvolvimento da região poderá ser decisiva para o futuro da América do Sul, enfim de toda a América Latina.
Da mesma depende, fundamentalmente, o processo de integração. A Bacia do Prata poderá ser o nexo principal na
formação da Pátria Grande dos latino-americanos. Ou, se
prevalecer o critério de soluções parciais, egoístas, conflitivas e de caráter imperialista, como a estabelecida no tratado de ltaipu, os rios do Prata poderão ser os marcos da

discórdia entre os países da região, de disputas de imprevisíveis conseqüências entre povos irmãos."
Uma absurda rivalidade mantida durante um século
e meio pelas classes dominantes e militares argentinos e
brasileiros, intensamente fomentada no passado pelo imperialismo inglês (dentro da estrat.égia já aplicada pelos césares romanos de dividir para dominar melhor) e, posteriormente, pela; norte-americanos, impediu a solução conjunta.
A opção brasileira por Itaipu deu início a uma intensa e dura polêmica entre a; dois países (ambos sob férreas ditaduras militares), que fez deteriorar as relações argentino-brasileiras ao pior nível de sua história neste século, chegando
a um passo do conflito bélico.
O governo militar brasileiro, movidopor claros propósitos geopolíticos,abandonou a solução nacional, não conflitiva, elaborada em 1962, pelo engenheiro Marcondes Ferraz
(posteriormente presidente da Eletrobrás) por ordem do então ministro das Minas e Energia, o nacionalista Gabriel Passos (governo João Goulart). O plano consistia em construir
uma represa no Rio Paraná, totalmente em território brasileiro, com capacidade de 10 milhões de kw (quase igual a Itaipu, com 12,6 milhões). O lago formado pelo dique da mesma
significaria - segundo o autor - a conexãocom a bacia amazônica, tornando possível, com algumas obras complementares, a navegação desde a embocadura do Amazonas até Montevidéu, no Atlântico Sul. Afirma Marcondes Ferraz:

e
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Construiremos assim, um verdadeiro litoral oriental para o
Brasil sem destruir as belíssimas cataratas de Sete Quedas
e sem criar um novo Canal do Panamá, uma área de conflitos com povos vizinhos.

ltaipu, ao contrário, com um desnível de 120 metros
dificultará, senão tornará impossível, a construção de comportas e, conseqüentemente, a navegação e a interligação
das três bacias.
A opção por ltaipu foi uma típica manobra geopolítica
com objetivos claros: satelizar o Paraguai e prejudicar o desenvolvimento argentino. Escrevíamos na época:
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"Ao optar por ltaipu e adotar uma solução binacional
ao invés de uma multinacional, o Paraguai abandonou pela
primeira vez, desde a paz draconiana que lhe foi imposta
pela Tríplice Aliança, em 1870, sua posição neutra, pendular em relação a seus dois grandes e poderosos vizinhos: optou pelo Brasil. Incorporou-se, praticamente, ao mesmo.
''É o próprio chanceler paraguaio, Sapena Pastor, quem
o afirma: 'Juntos (Paraguai e Brasil) chegamos a um grau
de cooperação que marca uma nova etapa na história de
nossas negociações. Com uma sociedade de 3.500.000.000
de dólares é indubitável que não poderemos ter, de agora
em diant.e, diferenças com o Brasil. É também indubitável
que o desenvolviment.o paraguaio tem que ir associado ao
desenvolvimento dessa pujante nação' (ABC-Color, 28/5n3).
"O otimismo entreguista do chanceler guarani é, entretanto, sem dúvida, totalmente irreal. É óbvio que, num futuro próximo, surgirão diferenças entre o Paraguai e o Brasil.
É absolutamente impossível que não surjam contradições
entre um país imperialista e um povo explorado e colonizado. E é óbvio que o país de Solano Lopes será brutalmente
explorado pela ditadura brasileira. Explorado e colonizado.
''É oportuno transcrever duas opiniões bastante realistas sobre o problema que revelam que nem todos, no Brasil,
defendem a solução imperialista.
"Uma, do ministro das Minas e Energia, Dias Leite:
'Nossa convicção é de que a solução adotada trará muitos
problemas entre os dois países'. (Jornal do Brasil, 25/5n3).
A outra é de Marcondes Ferraz, o ex-presidente da Eletrobrás: ' ... a binacional. formada pelo Brasil e Paraguai, equivale a implantação da zona do Canal do Panamá, cujos contratempos sentiremos em breve .. .' (Jornal do Brasil, 18/5/73).
Até mesmo o então diretor da Eletrobrás, general Amyr Borges Fortes, era partidário de um acordo amigável com a Argentina, optando por soluções não radicais nem violentas,
que poderão ter conseqüências imprevisíveis. 'É preciso, dizia, um desarmar de espíritos, sem o que será totalmente
impossível a união de esforços necessários para o aproveitamento ótimo da imensa riqueza da Bacia do Prata'. (Opi-

nião, 19/3/73).
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"Para o governo militar brasileiro o problema de Itaípu e de toda Bacia do Prata é, efetivamente, um problema
essencialmente político, e enquadra-se na estratégia elaborada pelos geopolíticos da Escola Superior de Guerra que procuram estabelecer a hegemonia sobre os países da região.
À luz da geopolítica explica-se perfeitamente o que parece
ser totalment:e absurdo do ponto de vista técnico, econômico, diplomático ou humano.
"O projeto de Itaípu, um plano essencialmente político, (no dizer do próprio ministro das Minas e Energia brasileiro) deve ser analisado dentro de um context.o mais amplo:
dentro da estratégia dos geopolíticos da Escola Superior de
Guerra de incorporar gradualmente ao Brasil as chamadas
'áreas estratégicas'.
"A incorporação das mesmas seria necessária - segundo eles - para a própria segurança do regime político e do
sistema social vigent:e no Brasil, e para garantir o seu futuro de grande potência.
"Já comentamos, em outras oportunidades, a chamada 'doutrina do cerco', elaborada pelos geopolíticos da 'Sorbona'. 'A doutrina do cerco parte da tendência do processo histórico de encontrar-se o Brasil cercado por regimes hostis
( ... ). Mais cedo ou mais tarde o país deverá confrontar-se
com inimigos localizados nas fronteiras ( ... )'
"Atualmente assistimos ao desenvolviment.o da primeira etapa dos planos defensivos brasileiros, planos esses absolutamente enquadrados no clássico pensamento militar: o
ataque é a melhor defesa. Na primeira etapa, a guerra preventiva deverá ser conduzida pela chancelaria, isto é, deverá impedir que as forças inimigas ganhem terreno (psicossocial) na fronteira e, ao mesmo tempo, assegurem às forças
nacionais algum triunfo importante pela incorporação de populações estrangeiras ao modo de pensar brasileiro ... "
Do ponto de vista social e ecológico, Itaípu foi construída dentro da tradição do "capitalismo selvagem" vigente no
país: sem nenhuma consideração para com o ser humano e
para com a ecologia.
Mais de 10 mil famílias foram expulsas das melhores
t.erras do Brasil. Igualmente os índios guaranis que habita-
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vam a região. Frederico Fullgraff, no seu ótimo documentário sobre a tragédia social ocasionada pela represa de Itaipu, localizou posteriormente parte das famílias expulsas
no Acre, vivendo no maior abandono, sendo dizimadas inclusive pela malária.
Numa série de artigos publicados na Folha de S. Pau-

lo, em fevereiro/março 1984, resumíamos toda uma série
de problemas ecológicos relacionados com Itaipu, que já
havíamos denunciado quando da assinatura do tratado
em 1973:
''Em 19/3/73,o semanário Opinião alertava para o perigo representado pelos 29 bilhões de metros cúbicos de água
que seriam armazenados na 'maior lagoa do mundo'.
"Se a esses 30 km cúbicos de água somarem-se os 15
km cúbicosjá acumulados em Furnas, não falando das águas
represadas em Jupiá e nos rios Grande, Paranapanema e
Tietê, pode-se imaginar que arma terrível poderia ter o Brasil contra a Argentina.
''Essa bomba de água, utilizada com fins bélicos, significaria a inundação de seis províncias argentinas e inclusive a cidade de Buenos Aires, plana comouma mesa e situada a poucos metros acima do nível do mar. Ante essa ameaça, os militares argentinos aceleraram ao máximo a construção de sua bomba atômica.8
''Descartada, pelo equilíbrio de terror e pelo fato de
que a partir de 1980 (visita de João Figueiredo a Buenos
Aires), os militares dos dois países resolveram arquivar
seus respectivos planos de invasão (ordens do Pentágono?),
resta ainda uma ameaça: a ruptura acidental do dique. Já
na primeira edição argentina de O Expansionismo Brasileiro, transcrevíamos a opinião do professor J. P. Rothe, presidente da Associação Internacional de Sismologia e Física
do Interior da Terra, de Londres.
"Segundo sua teoria, quando a profundidade dos lagos
formados por diques excede os cem metros, podem se produzir terremot.os artificiais. Isso pode suceder indistintamente em terrenos de rochas velhas ou novas, inclusive em áreas onde nunca se verificam falhas geológicas.O cientista cita o caso de uma represa na Índia, com 103 metros de pro-
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fundidade, cuja ruptura provocouuma tragédia. A profundidade do lago de Itaipu é muito maior.
''Há dois ou três meses atrás, vimos no Jornal Nacional as imagens de enormes fendas no solo que se abriram
inexplicavelmente em uma localidade situada a 30 km de
ltaipu. Terremoto artificial provocado pelo lago, ou simples
casualidade?
"Até alguns anos atrás, a esquistossomose estava circunscrita ao Nordeste brasileiro, afetando 4 milhões de pessoas. A enfermidade causada pelo Shistosoma Mansoni era
transmitida exclusivamente por um determinado tipo de caramujo, o Biompbslsrie Glsbreie. Atualmente, segundo pesquisadores do Ministério da Saúde, outros tipos de caracóis
transformam-se em agentes transmissores da doença.
''Em conseqüência, hoje a enfermidade propaga-se por
todo o país, proliferando especialmente em torno das grandes represas. Calcula-se que o número de enfermos já alcança os 15 milhões. No livro citado, transcrevíamos declarações do professor Lobato Paraense, de que a Biompbsleris
Peregrina, que é encontrada em toda América do Sul, também pode se transformar em portadora do Schistosome. Isso significa que, se medidas de prevenção drásticas não forem adotadas, a terrível enfermidade - que praticamente
liquida com a capacidade de trabalho do homem - poderia
se irradiar, a partir de ltaipu, pelo Sul do Brasil pelo resto
da Bacia do Prata.
"Além disso, se a industrialização que, necessariamente, surgirá na região da represa processar-se dentro das normas já habituais no Brasil, ou seja, dentro da filosofia do
'capitalismo selvagem', sem o respeito às mais elementais
regras de manutenção do equilíbrio ecológico, em uma ou
duas décadas os rios Paraná e Prata estarão transformados
em formidáveis esgotos, em novos Tietês, tornando inabitáveis as cidades argentinas por eles banhadas.9
''Por tudo que analisamos nesta série de notas sobre
ltaipu, poder-se-ia dizer que sua desastrosa construção equivale ao próprio desenvolvimento do nosso país nos últimos
vinte anos. Algo improvisado,anárquico, pensado com objetivos imediatos e escusos, visando atender os interesses de
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poucos, e cujas conseqüências, imprevisíveis e catastróficas,
vamos pagar caríssimo nos próximos anos.
"Com o título 'Itaipu - O tratado mais colonialista
da histõria' denunciávamos (Folha de S. Paulo, 11/3/84):

''Pelo tratado de Itaipu, o Paraguai é sócio do Brasil:
tifty-tifty. Como, na realidade, foi o Brasil que emprestou a
quota de capital do país vizinho na Itaipu Binacional, e
quem forneceu os recursos ou avalizou todos os empréstimos destinados à construção da hidrelétrica, das duas uma:
ou o Brasil é o dono exclusivo,ou o Paraguai deve o equivalent.e a 50% do investimento.
"O investimento inicial de Itaipu foi calculado, em
1973, em 2,5 bilhões de dólares. Declarações recentes do general Costa Cavalcanti, o presidente da binacional, situam
agora o custo final em US$ 15,29 bilhões. Considerando a
inflação que incide sobre o dólar, seria natural que o investimento feito a partir de 1975, houvesse aumentado de 2,5
para 5 bilhões.
"Comofoi possível que o custo original fosse multiplicado por seis? Serão os engenheiros, os projetistas, os calculistas, responsáveis pela obra, os mais irresponsáveis do mundo? Ou estamos frent.ea um escândalo cujas dimensões reduziria o roubado nos casos 'Capemi', 'Coroa-Brastel' e outros
a 'milho para os pintos'?
"Ao que tudo indica, Itaipu constitui um novo 'Panamá'. No sentido geopolíticoutilizado pelo engenheiro Marcondes Ferraz (citado atrás), de que será um foco de atrito permanente entre os dois países, e, no outro, durante décadas
a construção do canal do Panamá foi utilizada como sinônimo de negociata de alto nível.1º
"O Paraguai é responsável pela metade do custo de Itaípu, ou seja, 7.5 bilhões de dólares. Isso corresponde ao PIB
guarani de vários anos. Recorde mundial de dependência.
"Que beneficios obterá o Paraguai da hidrelétrica?
"O anexo C do tratado estabelece a divisão em part.es
iguais da energia (. .. ) Quando uma das partes decidir não
utilizar parte da potência ( ... ) poderá autorizar a Itaipu a
ceder à outra parte da energia disponível.
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''Em razão do seu trágico subdesenvolviment.o,o Paraguai utilizará só uma mínima parte da energia que lhe corresponde. Deverá, conseqüentemente, vender o excedent.e
ao Brasil. Essa venda está regulamentada no parágrafo
30 8, do anexo e.
"A importância necessária para a compensaçãode uma
das Altas Partes Contratantes equivale a trezentos dólares
dos Estados Unidos da América por gigawatt (um milhão
de quilowatts-hora) cedido à outra Alta Parte Contratante.
Essa compensaçãose efetuará mensalmente em moeda disponível pela binacional.
''Esse preço se manterá durante cinqüenta anos. Assim
o dispõe o item &' (revisão) do Anexo C. 'As disposiçõesdo
present.e Anexo serão revistas depois de transcorrido um
prazo de 50 anos a partir da entrada em vigor do tratado .. .'
"A safadeza dos brasileiros e a capacidade de entrega
dos paraguaios que participaram da redação do tratado clama aos céus. Eles tomaram o dólar como uma unidade monetária fixa, imutável, ignorando olimpicamente a inflação
mundial.
''No ano 2023 é muito provável que o dólar tenha um
poder equivalente a dez ou mesmo cinco centavos de hoje.
"Além disso, ficou estipulado que o pagament.oserá feito na moeda que Itaipu tenha disponível, ou seja, em cruzeiros." Isso obrigará o Paraguai a gastá-los na importação
de produtos brasileiros, tornando-se cada vez mais o Porto
Rico sul-americano.
"Quanto significará essa compensaçãopara o Paraguai,
quando Itaipu estiver funcionando a pleno, na hipótese de
que seu consumo seja equivalente a uns 5% de sua quota?
"Pela cessão do direito de utilização de aproximadamente 30.000 megawatts anuais, o governo paraguaio receberá o equivalente em cruzeiros a 9 milhões de dólares.
"Além disso, o governo de Assunção receberá (não do
Brasil e sim da binacional, assim comonosso país), 650 dólares de royalties pela utilização das águas do rio Paraná.
Ou seja, receberá uma renda inferior a 80 milhõesde dólares.
"Compare-se essa cifra com a relativa à dívida, 7,5
bilhões de dólares.
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"A oposição paraguaia nunca aceitou esse verdadeiro
crime de lesa-pátria praticado pelo ditador Alfredo Stroessner. Já em 24/5{73, o ABC-Color calculava que aos 30 mil

gigawats-hora de propriedade paraguaia se pode atribuir,
hoje, um valor de 250 milhões de dólares, calculando-se o
preço vigente nos Estados Unidos para a venda por atacado de energia elétrica, de um guarani o quilowatt-hora.
"Bem, depois disso houve a cri.se do petróleo, multiplicando pelo menos por cinco o preço médio da energia elétrica no mundo.
"Os militares que governaram a Argentina até recentemente não são, igualmente 'flor que se cheire'. Também tinham seus 'sonhos heróicos',seus projetos imperialistas. Entretanto ao assinarem, em setembro último, o tratado de
Yaciretá com o Paraguai, foram muito menos exploradores.
Estabeleceram o preço de 2.998 dólares por megawatt-hora
para a energia a ser adquirida pela Argentina. Dez vezes
mais do que o Brasil iria pagar nos próximos quarenta anos.
''É urgente que se renegocie o tratado de Itaipu, estabelecendo preços justos e condiçõesnão-colonialistas. Seria
preferível que a iniciativa partisse do governo brasileiro, e
que fosse tomada antes que os muros da América Latina sejam pixados - Fuere com los imperialistas bresileiios - como sonhava ver Murilo Melo Filho, o porta-voz dos geopolíticos brasileiros na década passada."
Hoje, cinco anos depois, com a maioria das turbinas
de Itaipu já funcionando, temos muito pouco que retificar.
E as modificaçõessão para pior. A diferença entre o orçamento inicial, devidamente corrigidopela inflação internacional (US$ 5 bilhões) e o custo previsto pelo general Costa
Cavalcanti {US$ 15 bí), já seria, seguramente, o maior roubo da história do capitalismo.
Aconteceque a nova administração da Binacional Itaipu, comandada por outro general, Ney Braga, calcula agora o custo final da hidrelétrica em US$ 20.000.000.000. Os
novos detentores do poder julgam-se com o direito de usufruir também dessa "boca rica".
O escândalo que é o tratado de Itaipu explica a posição política do governo da "Nova República" em relação ao
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governo de Stroessner. Há cerca de quatro anos, representamos o Partido dos Trabalhadores no primeiro comício de
oposiçãoocorrido no Paraguai depois de duas décadas. Após
o aro, os dirigentes da oposição,responsáveis pela organização do mesmo, nos explicavam que a realização havia sido
possível graças ao apoio da embaixada dos Estados Unidos.
E denunciavam quem sustentava o velho ditador no poder:
o governo de Brasília.
O medo do Palácio do Planalto, e em especial dos militares geopolíticos da Escola Superior de Guerra que meteram o Brasil nessa absurda aventura imperialista, é que
com a queda do ditador pudesse surgir na terra guarani
um governo nacionalista, que exigisse uma completa revisão
do tratado vergonhosamente entreguista.
Bem, o ditador caiu e foi acolhido de braços abertos
pelo governo da "Nova República". É necessário mostrar
gratidão, recompensá-lo pelos serviços prestados. Além disso, o susto inicial do Itamarati já passou. O sucessor é absolutamente digno de confiança. Segundo nos informava,
há poucos dias, um dirigente oposicionista paraguaio, o general Andrés Rodrigues, está diretamente envolvidono "panamá" Itaipu. Foi um dos empreiteiros guaranis que mais
lucros teve com a obra: fornecia areia do rio Paraguai, trazida em caminhões do exército, para as obras de concretagem da represa.12
Pelo menos de imediato, a dominação brasileira sobre
a terra de Solano Lopes e o vergonhosotratado não correm
risco. Aliás, estamos convencidosque somente com o apoio
dos setores progressistas brasileiros, daqueles que lutam contra as agressões do imperialismo dos países capitalistas centrais contra nosso país, é que se poderá reverter esta absurda situação criada pelo subimperialismo dos militares brasileiros e que permaneceu atuante durante o governodo PMDB.
4. Tucuruf - crime de lesa-pátria
Tucuruí é a versão amazônica de ltaipu, tanto no relativo à violação da soberania, à entrega vergonhosa de patrimônio nacional a estrangeiros, quanto no relativo ao des-
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prezo dos direitos humanos e à ecologia. Mudam somente

os protagonistas. Ou, para sermos mais exatos, um protagonista. O outro, muda simplesmente de papel. O Brasil num
caso é vilão, noutro, a vítima.
No caso de Itaipü, quem alienou a soberania nacional
foi a ditadura Stroessner. Na hidrelétrica do Tocantins,
quem entregou desmascaradamente a riqueza do país foi a
ditadura militar e agora da "Nova República".13
No primeiro caso, o beneficiário da entrega é o Brasil.
No segundo, os monopóliosinternacionais do alumínio.
Essa situação aparentemente absurda de um mesmo
país ser protagonista ativo e passivo de agressões imperialistas somente pode ser explicada pela doutrina dos key-coutitri.es, criada pelos geopolítioosnorte-americanos no pós-guerra. Terminado o conflito, os norte-americanos estavam de
posse do maior império da história (do Oder-Naisse, na fronteira da Polônia, até o rio Yalú, entre as duas Coréias).
Teóricos, como George Kennan, chegaram à conclusão
de que seria impossível manter a ordem imperial sem associar-se a outros países, considerados chave, em determinadas regiões.
Esses países, por seu potencial econômico,passariam
a ser "sóciosmenores" dos EUA e, ao mesmo tempo "gendarmes", mantenedores da "paz imperial" em suas regiões de
influência.
Para não alongar essa explicação,uma sugestão: leiam
o livro Geopolítica do Brasil, do general Golbery do Couto
e Silva, que depois de traduzir key country por "satélite privilegiado",defende a tese de que devemos aceitar, como inevitável a hegemonia dos EUA, mas que essa deve ser exercida, na América do Sul, por intermédio do Brasil, o "sócio
menor" e, simultaneamente, o "gendarme".
Apesar de que posteriormente surgiram contradições
entre a metrópole e o seu satélite maior no subcontinente
sul americano (originadas no aoordo nuclear com a Alemanha, na indústria bélica brasileira, na reserva de mercado
da informática etc) a tese subsiste no fundamental: enquanto permite uma espoliação sem limites por parte de transnacionais e bancos mundiais, o governo brasileiro trata de
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transferir a países vizinhos parte do saqueio que sofre. Um
caso típico de subimperialismo.
O escândalo de Tucuruí começoucom o projeto de extração da madeira de lei existente na área que seria alagada. Todos recordam como a Capemi, um montepio dirigido
por altas patentes militares, a quem havia sido destinada
vergonhosamente a operação,não cumpriu o oontratado. Resultado: madeiras por um valor de aproximadamente 1 bilhão de dólares deixaram de ser exportadas e ficaram em
baixo d'água. E os gases gerados pela decomposiçãodesta
fabulosa massa de matéria orgânica irão abreviar em alguns anos a vida útil do equipamento da hidrelétrica.
Quanto à própria construção de Tucuruí, sabe-se muito pouco. Por não tratar-se de uma empresa binacional (como Itaipu), verificaram-se menos filtrações sobre os custos
nominais e reais da represa. Considerando que não houve
nenhum controle adicional e que as empreiteiras foram
mais ou menos as mesmas, seguramente o roubado não foi
percentualmente menos.
Porém, o que interessa analisar em relação à Tucuruí
é o que está sendo roubado ostensivamente e carregado para fora do país agora e sabe lá por quanto tempo mais. Cerca de 50% da energia gerada pela hidrelétrica (um custo final calculado em aproximadamente US$ 8 bilhões e que deverá gerar um total de 8.000.000kw) é vendida aos monopólios do alumínio, aos japoneses, à Shell e à Alcoa.
De acordo com à confissão feita pelo próprio ministro
de Minas e Energia, Aureliano Chaves, a energia gerada
em Tucuruí, a um custo de US$ 38 o mw, é vendida às transnacionais do alumínio por 10,5 e 16,5 dólares (1/3 do custo
de geração). Seguramente o mais vergonhosonegócioda histôría do imperialismo.
O secretário geral do mesmo ministério, Paulo llicher
complementa a informação:
Praticamente fornecemosenergia gratuita, a 20% da tarifa
normal. Exportamos alumínio a US$ 1.500 a tonelada e importamos, de quem na! compra, cabos de transmissão de alumínio a US$ 17.000a tonelada.
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As multinacionais estimulam a produção do alumínio nos países subdesenvolvidos, livrando-se da poluição e jogando os
preços do produto para baixo. O Brasil capta recursos externos para a geração de energia e a fornece praticamente de
graça aos monopólios estrangeiros.
O subsídio concedido pela Eletronorte às fábricas de alumínio é de US$ 1 bilhão. (CorreioBrsziliense, 04/01/87)

Não um político de esquerda ou um t:eórico marxista
e sim um insuspeito burocrata brasileiro, traça possivelmente o melhor e mais sintético quadro do imperialismo desta
última década do século 20.
Considerando que as transnacionais de outros setores
também se locupletam de energia, transportes, comunicações, aço, nafta etc, fornecidas a tarifas totalmente defasadas pelas empresas do Estado, pode-se concluir que o setor
exportador industrial e comercial recebe, de várias formas,
bilhões de dólares de subsídios por ano.!'
Artigo de Paulo Sandroni, com base em dados da Sest,
demonstra que os preços reais dos bens e serviços fornecidos pelas empresas estatais dos distintos setores baixaram
drasticamente no período 1980/86 (crise da dívida externa
e intervenção do FMI): energia elétrica, de 100% para 85%;
aços planos, de 100% para 61 %; transporte ferroviário de
cargas, de 100% para 62%; telecomunicações, de 100% para 36%; derivados do petróleo, de 100% para 48% e serviços
portuários, de 100%para 80%, contribuindo para a descapitalização do Estado e agravando a crise financeira do setor
público (Folha de S. Paulo, 05/07/88).
Temos aqui um retrato do que é a espoliação de um
país do "Terceiro Mundo"praticada pelas empresas transnacionais. Obviamente, com a cumplicidade de governos vende-pátria. Cabe a pergunta: o que é mais predador, o colonialismo direto dos primeiro; séculos, ou o imperialismo sofisticado da última década do século 20?
Como termo de comparação do que o governo da "Nova República" doa, presenteia, regala a três monopólios estrangeiros, somente no relativo à energia de Tucuruf, tomamos um dado do Banco Mundial: o total gasto pelo governo
federal, em 1986, com "merenda escolar" foi equivalente a
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US$ 360 milhões. Três vezes mais para três monopóliosforáneos do que para alimentar 22 milhõesde escolaresbrasileiros.
Vejamos, agora, o que significam, do ponto de vista humano e ecológico, essas indústrias tão magnanimamente beneficiadas pelos governos da ditadura e da "Nova República". Não vamos citar dados da CUT ou dos movimentos ecológicoslocais, normalmente classificadosde radicais, de exagerados. O que transcrevemos a seguir é parte de um memorial enviado ao presidente do Banco Mundial por organizações internacionais altamente credenciadas: "Environment
Defense Fund", "Nstursl Resources Defense': "Nsiionel Wildlife Feâeretion", "Bierra Club"e "Etivironmentsl Policy Institute":
Esses subsídios sustentam indústrias que provocam destruição do meio ambiente e que são socialmente iníquas. Alumar
(ajoínt venture da Cia. Vale do Rio Doce,Alcoae Shell) provocou a expulsão de 20.000 habitantes pobres da ilha de São
Luiz, no Maranhão, e produz cerca de 10 milhões de litros
diários de resíduos tóxicos, depositando-os diretamente no
estuário do rio Mearim.
A antes próspera indústria da pesca, fonte básica da alimentação da população local, foi drasticamente danificada pela
indústria do alumínio. Uma indústria que produziu poucos
empregos.

Comocorrigir essas situações vergonhosas,esses verdadeiros atentados ao homem, à ecologia e à soberania do
país? Comoestabelecer os futuros planos energéticos no sentido de conseguir um desenvolvimentoque transforme o Brasil da atual situação de semicolõnia das transnacionais em
um país efetivamente soberano? Que assegure ao homem
brasileiro condições de vida plena, liquidando com a pobreza e a miséria que afeta a metade da população atual? E
que garanta às futuras gerações condiçõesambientais adequadas, evitando que o território nacional se transforme gradativamente num deserto?
As respostas, as soluções para esses problemas poderão surgir de reuniões como esta, que deverão multiplicarse por todo o país. A vanguarda desse movimento deve cor-
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responder aos setores da população danificados e aos que
estão sendo ameaçados por novos e megalômanos planos
gestados pela filosofia do "capitalismo selvagem".

Notas
1 Designação dada aos soldados hindús engajados no exército inglês de ocupados na Índia. No Rio da Prata, diz-se de governos totalmente subservientes ao imperialismo.
2 Entre as "500 maiores e melhores empresas do país", da
revista Exame, oito das colocadasnos dez primeiros lugares, são
transnacionais.
3 Lucrar o máximo, com o mínimo de investimento, dentro
do menor prazo possível, sem quaisquer considerações com a condição humana e com a natureza.
t No último levantamento das Nações Unidas relativo ao
DesenvolvimentoHumano, o Brasil está rebaixado ao 600 lugar.
5 Com a crise dos anos 80, originada na dívida externa, a
renda per capita dos brasileiros caiu 5,5%. Entretanto, a pauperização dos "50% mais pobres" foi muito maior: de 1.200 para 900
dólares; a renda individual dos "1 % mais ricos" aumentou de 30
mil para 48 mil dólares (PNAD-89- IBGE).
e Em realidade o orçamento inicial era de US$ 2,033 bilhões.
7 Desde o potencial hidrelétrico mencionado, até as imensas
reservas de ferro de Mutum e Urucum e o gás de petróleo da Bolívia (cujo aproveitamento conjugado - minério de ferro e gás de
petróleo - poderia constituir um dos maiores e mais sofisticados
oonjuntos siderúrgicos do mundo), passando pela Pampa Húmeda
argentina, pelas reservas florestais do Paraguai e do Mato Grosso e pelo Pantanal desse estado brasileiro.
8 Em recente entrevista a Paulo Totti ( Gazeta Mercantil,
6/5/91), Juan José Taccone, líder do todo poderoso sindicato dos
eletricitários argentinos, recorda que "quando o Brasil começou a
projetar ltaipú, o ex-vice-ditador,almirante Isaac Rojas, defendeu
a bombaatômicaargentina como resposta à bombahídrica do Brasil".
9 Em razão de estar o sistema energético brasileiro quase totalmente integrado (falta somente conectar a região amazônica) e
como praticamente toda a energia gerada por Itaipu é consumida
pelo Brasil, essa previsão não se confirmou: não se instalaram
massivamente indústrias na região da represa, ela é atualmente
exportadora de energia para o Sul e Sudeste do Brasil.
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10 Define o Aurélio: "Administração ruinosa duma companhia cujos administradores buscam locupletar-se à custa dos acionistas. Roubalheira em empresa ou repartição pública".
u Pois a binacional irá vender o excedente ao Brasil, obviamente em cruzeiros.
12 Considerandoque foram aplicados na construçãoda barragem 12,3 milhões de metros cúbicos de concreto, pode-se avaliar
a magnitude do fornecimentode areia.
13 Ao adotar as políticas neoliberais que estão sendo impostas ao país, o governo Collor eliminou os diversos subsídios fiscais
e tarifários vigentes no país (inclusiveos tradicionalmente concedidos à alimentação popular). Porém, manteve o subsídio da energia
fornecida aos monopólios.
ª Documento elaborado pela equipe econômicado governo
Collor (absolutamente insuspeita de nacionalismo, ao contrário...)
e encaminhado ao Comitêdos Bancos Credores, concluique os subsídios do governo federal ao setor exportador, entre 1976/89,somou 89,8 bilhões de dólares, equivalendo a 3/4 partes da dívida
externa brasileira (Gazeta Mercantil, 20-22/10/90).
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Itaipu e as relações
paraguaio-brasileiras
Uma visão desde
a perspectiva paraguaia
Ricardo Canese

1. Introdução
A energia paraguaia de Itaipu é, até o momento, a
principal riqueza natural conhecida do Paraguai.
Itaipu está em condições de gerar 72.000 gwh por
ano e de fornecer 12.600 mw de potência. 50% desta potência, ao custo de 18,70 US$/kw-mês, representam um faturamento de 1.4 bilhão de dólares por ano, cifra 40% superior ao total das exportações paraguaias de 1990.1
Como o custo de Itaipu está na ordem de 20 bilhões
de dólares, 50% pertencente ao Paraguai (10 bilhões) é
mais de 5 vezes o total da dívida externa paraguaia no fi.
nal de 1990 (1.6 bilhão de dólares).2
Estas breves cifras proporcionam uma idéia exata
da importância de Itaipu para o Paraguai.
Por essa razão, gerou-se no Paraguai urna forte polêmica com relação ao tratado assinado em 1973, a construção da obra e sua operação. Polêmica que continua até
agora e que, desde o início da abertura naquele país, tende a intensificar, envolvendo também diversos setores do
Brasil.
2. Antecendentes da assinatura do tratado de ltaipu
O Paraguai e o Brasil tinham uma antiga disputa
de limites na altura dos saltos de Guaíra (ou de Sete Que-
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solucionada com a ata de Foz
de Iguaçu, de 1966.3
Nesta ata foram estabelecidos os seguintes princípios, no tocante ao aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná, desde a desembocadura do rio Iguaçu até os saltos
de Guaíra:
a. O aproveitamento seria compartilhado, correspondendo a cada país metade da energia a ser gerada.
b. O Paraguai tinha o direito de receber um preço
justo pela energia que eventualmente vendesse ao Brasil,
além do direito de poder vendê-la a terceiros países, caso
não lhe satisfizesse o preço oferecido pelo Brasil.
das), situação parcialmente

3. Os termos do tratado de Itaipu
A partir de 1966 foram iniciados os estudos para o
aproveitamento do rio Paraná, culminando com a assinatura do trstedo de Iteipu, em 26 de abril de 1973.
O mais censurável, desde a ótica paraguaia, foi o fato de que o tratado de Itaipu desconheceu o que já acordado na ata de Foz de Iguaçu: o preço justo pelo excedente
elétrico a ser vendido ao Brasil e a possibilidade de vender energia a terceiros países.
Além do mais, o Brasil tentou aprofundar outros aspectos, como o da segurança. O texto inicial do tratado fa.
cultava-lhs intervir no Paraguai, a fim de proteger a construção e operação de Itaipu. Este ponto foi duramente questionado e, embora inicialmente tenha sido aprovado por
ambos os países, em novembro de 1973 estabeleceu-se que
em território paraguaio poderiam intervir apenas as forças de segurança paraguaias!
Outro aspecto polêmico foi o da freqüência das unidades geradoras de Itaipu. O Brasil pretendia que o Paraguai mudasse de freqüência (de 50 para 60 ciclos por segundo), o que provocou uma crise em 1977. Finalmente,
acordou-se que o Paraguai não mudaria sua freqüência,
optando-se por instalar - para o bem de toda a região
- 50% das unidades geradoras em 50 ciclos e outros 50%
em 60 ciclos. Esta determinação de 1977 possibilita atual40

mente pensar em uma interligação elétrica de grande alcance em toda a bacia do Prata.5
Da mesma maneira, o fator de ajuste adotado em
1973, a relação oficial ouro/dólar, que se mantivera constante desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou sem
efeito por determinação do governo dos Estados Unidos.
Surgiu a necessidade de procurar um novo fator de ajuste para os valores do anexo C (compensação e ressarcimento), chegando-se a um acordo em 1986.6
Superadas estas diferenças, restaram dois pontos fundamentais ainda hoje questionados pelo Paraguai: a fixação de valores arbitrários para a determinação de royslties e compensação, bem como a impossibilidade de vender energia. a terceiros países.
3.1. A falta de critérios lôgicos para tixer os valores
unitários dos royalties e da compensação
A falta de critérios lógicos para determinar os valores unitários da compensação (300 US$/gwh) e dos royelties (650 US$/gwh) é uma arbitrariedade - em sua acepção técnica e política - que não pode ser mantida pelo
governo brasileiro.
Até hoje não se sabe como foram determinados tais
valores unitários - o tratado não o diz - e, conseqüentemente, cabe presumir sua arbitrariedade. Além disso, no
tratado de Yaciretá existem critérios lógicos para determinar a compensação pela energia a ser cedida à Argentina,
sendo que essa compensação representa quase dez vezes
(2998 US$/gwh) o mesmo conceito em vigor para a energia a ser cedida ao Brasil (300 US$/gwh).
A mesma coisa ocorre com os royslties de Itaípu (pelo uso da água do rio Paraná), que equivale ao conceito
de compensação em razão de territôrio inundado corresponde ao Paraguai segundo o tratado de Yaciretá (território e água são os dois fatores que permitem formar oreservatório que possibilita a geração hidrelétrica). No caso de Yaciretá também existe um critério lógico para calcular a compensação em razão do território paraguaio a
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ser inundado para formar o reservatório da barragem paraguaio-argentina, o que não ocorre no caso dos royalties

de Itaipu que carecem de qualquer critério de cálculo.
Acima do valor absoluto da compensação e dos royelties, o que se questiona é a ausência de um critério lógico - e justo - de cálculo para determinar os valores unitários básicos de ambos os conceitos.
Os negociadores paraguaios do tratado de Itaipu nunca deram qualquer explicação a respeito disso. O Brasil
também nunca explicou a origem de tais valores.
A oposição à longa ditadura do general Alfredo Stroessner sempre questionou esta grave irregularidade.7
A proposta, na qual coincide a maioria dos setores
políticos paraguaios, é que os valores unitários da compensação e dos royalties sejam calculados de acordo com critérios de mercado.8
Esta seria indubitavelmente a base de cálculo mais
justa para definir os valores básicos da compensação por
ceder a energia e dos royelties pelo uso da água, pois se
um valor adotado se distanciasse dos critérios de mercado, estaria se cometendo uma injustiça com uma das partes, o que originaria - como de fato ocorre - um conflito não-desejável.
Certamente é dificil definir o preço de venda da energia (do qual se derivariam os valores básicos da compensação e dos royalties) com base em critérios de mercado, porém também é inegável que se avançou muito neste campo nos últimos anos.
Por um lado, existe a experiência entre as diversas
empresas elétricas de um mesmo país e, por outro, a experiência de exportação de energia elétrica do Paraguai para a Argentina - províncias de Misiones e Formosa -,
na qual levaram-se em consideração critérios de mercado
com a finalidade de estabelecer os preços de venda da energia.
É possível verificar também a experiência de exportação de eletricidade em outras latitudes, também baseada
em critérios de mercado.

3.2. A impossibilidade de vender a energia
de Itaipu a terceiros países
O tratado de Itaipu é bastante claro a este respeito.
O artigo XIII estabelece que" ... a energia produzida pelo
aproveitamento hidrelétrico ao qual se refere o artigo I
será dividida em partes iguais entre os dois países, sendo reconhecido a cada um deles o direito de aquisição,
na forma estabelecida no artigo XVI, da energia que não
for utilizada pelo outro país para seu consumo próprio".'
Embora este artigo proíba ambos os países a vender
sua energia, a proibição rege apenas para o Paraguai.
Efetivamente, se o Brasil desejasse exportar eletricidade para outros países, poderia fazê-lo através das suas
próprias usinas elétricas, cuja capacidade de geração é
muito superior à de Itaipu.
Em compensação, se o Paraguai desejasse exportar
energia elétrica para outros países, poderia vender apenas a ínfima quantidade gerada pela barragem de Acaray
(800 gwh/ano, somente 1,1% da capacidade de Itaipu).
4. As violações do tratado de Itaipu
Apesar de ter sido concebidosegundo os interesses dos
setores dominantes do Brasil, na prática o tratado de Itaipu não é :respeitado nem nos poucos pontos em que ele defende interesses paraguaios.
As mais importantes violações sistemáticas do tratado de Itaipu registradas desde o início da operação da usina hidrelétrica até agora são as seguintes:
a. Entregou-se ao Brasil energia elétrica subsidiada.
b. Os royalties e a compensaçãonão são pagos mensalment.e.
e. O Brasil deixou potência instalada sem contratar.
4.1. Entregou-se ao Brasil energia elétrica subsidiada
Em 1984 Itaipu operou de forma experimental e entregou-se energia sem custo, a título de teste. A partir de 1985
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começou a faturar pela energia entregue, a razão de 10
US$/kw-mês, a título de tarifa provisória.
Em 25 de fevereiro de 1986, a diretoria executiva e o
conselho de administração de Itaipu Binacional estabeleceram que o custo do serviço de eletricidade seria igual, na-

quele momento, a 14,755 US$/kw-mês.1º
Cabe precisar que, de acordo com outros cálculos, o
custo do serviço de eletricidade da Itaipu Binacional era superior (16,20 US$/kw-mês) ao calculado pelos organismos
da Itaipu Binacional recentemente citados em fevereiro de
1986.11
Isto é, o custo unitário de 14,75 US$/kw-mês determinado em fevereiro de 1986 representa o que poderíamos denominar de custo mínimo, em função do que estabece claramente o anexo C do tratado.
Por esta razão, a resolução RDE-024/86 da diretoria
executiva de 4 de abril de 1986, estabelecendo um "custo
provis6rio" de 10,00 US$/kw-mês, 47,5% inferior ao custo
mínimo e real de 14,75 US$/kw-mêsestabelecido pelo mesmo organismo meses antes, é uma clara e aberta transgressão àquilo que foi estabelecido pelo tratado, que iguala a receita e os custos anuais.12
Além do mais, a citada resolução reconhece explicitemente que o custo provisório, de 10 US$/kw-mês,é inferior
ao custo real do serviço de eletricidade, pois tenta justificar
a decisão afirmando que" ... as alterações na ordem econômica brasileira tornaram impossível a transferência desse
novo custo unitário de serviço (de 14,75 US$/kw-mês),a ser
feito pelas empresas brasileiras Furnas e Eletrosul".13
Conseqüentemente, restam bem poucas dúvidas da clara violação do tratado de Itaipu, com a finalidade de beneficiar a curto prazo as empresas elétricas Furnas e Eletropaulo (ou as grandes empresas consumidoras que delas adquiriram a energia subsidiada da ltaipu Binacional).
Esta transgressão, iniciada em 1986, prolongou-se até
janeiro de 1991, quando finalmente foi estabelecido um custo unitário do serviço de eletricidade baseado nos custos
reais, de 18,70 US$/kw-mês. Cabe acrescentar que o incremento do custo do serviço de eletricidade deriva-se justa44

mente do subsídio outorgado ao Brasil durante longos
anos (1985 a 1990).
Qual será o montante exato do subsídio que o Paraguai entregou ao Brasil, através da Itaipu Binacional, pela venda da potência contratada abaixo do custo?
Para responder esta pergunta seria preciso calcular,
em primeiro lugar, o custo real do serviço de eletricidade
entre 1985 e 1990.
Tudo parece indicar que o custo do serviço de eletricidade inicialmente estipulado pelas autoridades da Itaipu Binacional em 14,75 US$/kw-mês em fevereiro de 1986
não seria o real.
Um cálculo alternativo o situa em 16,20 US$/kw-mês14
e, por outro lado, a partir de 1991 a própria Itaipu o situa
num nível ainda maior: 18,70 US$/kw-mês.
Se se admitisse que o custo médio real do serviço
de eletricidade de Itaipu fosse de 16,20 US$/kw-mês para a potência a ser contratada entre 1985 e 1990, e de
17,01 US$/kw-mês para a potência paraguaia - inclusive compensação - contratada no mesmo período, o subsídio entregue pelo Paraguai ao Brasil entre 1985 e 1990
corresponde a cerca de 800 milhões de dólares."
Como deve ser considerado este menor subsídio? Como doação? Ou se trata de um empréstimo?
Nenhuma autoridade da Itaipu Binacional respondeu
essas perguntas.
A verdade é que se cobrou pela potência e energia
menos que o seu custo real. Devido a isso, a dívida da entidade binacional cresceu e hoje seu custo é maior que antes. Como o Paraguai consome mais energia do que no
passado, é o maior prejudicado pelo subsídio entregue ao
Brasil através de uma resolução ilícita, que violou o tratado de Itaipu.
O positivo é que, dentro desse quadro globalmente
negativo, desde janeiro de 1991 fatura-se de acordo com
o custo unitário real, evitando-se assim os subsídios realizados no passado.
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4.2. Os royalties e a compensação não são pagos mensalmente

O tratado é categórico a este respeito: os pagamentos dos royelties e da compensação devem ser efetuados
mensalmente.16
Apesar dessas claras disposições, a Itaipu Binacional, no caso dos royelties, e o Brasil, no tocante à compensação, não pagaram mensalmente ao Paraguai.
Desde 1986, quando deveriam ter sido iniciados os
pagamentos mensais, até a data de redação deste trabalho (agosto de 1991), os atrasos têm sido sistemáticos durante vários anos, implicando em dívidas de centenas de
milhões de dólares.
O principal responsável por essa séria violação do
tratado de Itaipu é indubitavelmente o Brasil, cujo governo a propiciou com o intuito de reduzir os custos de serviço de eletricidade das empresas distribuidoras brasileiras,
beneficiando assim as grandes empresas - geralmente
multinacionais - consumidoras de energia elétrica.
Esta violação do tratado de Itaipu em algumas das
cláusulas fundamentais gera dúvidas com relação à vontade do Brasil de respeitar tratados internacionais da importância do mencionado.

Enquanto em 1986 e 1987 o Brasil contratou toda a
potência disponível instalada em Itaipu - porque havia
escassez de energia no sistema elétrico brasileiro - em
1988 e 1989 aconteceu o contrário: como possuía excesso
de energia em suas próprias usinas hidrelétricas, o Brasil
deixou de duas a três máquinas paradas, sem pagar nada por elas.17
As perdas para a Itaipu Binacional decorrentes de
potência instalada sem ser contratada, foram de 185 milhões de dólares em 198818 e de 215 milhões de dólares
em 1989.19
Cabe atribuir a causa desta aberta transgressão do
tratado de Itaipu às abundantes precipitações pluviais registradas na região Sudeste do Brasil, o que possibilitou
que este país se auto-abastecesse com seus próprios recursos hidrelétricos.
A impossibilidade de vender energia a terceiros países, imposta pelo tratado, não permitiu que se vendesse
o excedente energético.
Por essa razão, não se construíram as imprescindíveis redes de transmissão que teriam tornado viável tal
transferência do ponto de vista técnico.
5. O absurdo da energia desperdiçada

4.3. O Brasil deixou potêncis instalada sem contratar
O tratado é sumamente claro: o Brasil deve contratar (pagar). A esse respeito, o tratado determina no seu
artigo XIII: "A energia produzida pelo aproveitamento hidrelétrico a que se refere o artigo I será dividida em partes iguais entre os dois países, sendo reconhecido a cada
um deles o direito de aquisição, na forma estabelecida no
Artigo XN, da energia que não for utilizada pelo outro
país para o seu próprio consumo".
Por outro lado, no parágrafo do citado artigo acrescenta-se: "As Altas Partes Contratantes comprometem-se
a adquirir, conjunta ou separadamentre na forma em que
acordarem, o total da potência instalada".
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Assim como se deixou potência sem contratar, também se desperdiçou energia (água pelo vertedouro) da potência efetivamente faturada.
Entre maio de 1987 e dezembro de 1988, a Itaipu
Binacional desperdiçou mais de 11.000 gwh, em forma
de água, pelo vertedouro."
Em 1989, a quantidade de energia desperdiçada elevou-se para mais de 17.000 gwh.21
O Brasil resolveu jogar fora esta enorme quantidade de energia para não pagar o que devia a título de royelties e compensação.
Justamente no mesmo período (1988-1989), o sistema elétrico argentino-uruguaio sofreu uma severa crise

47

de abastecimento, tendo ambos os países suportado perdas compreendidas entre 675 e 1.350 milhões de dólares.22
O déficit energético do sistema elétrico argentino-uruguaio foi de apenas 2.250 gwh no período citado. Esta cifra não chega nem a 10% da energia desperdiçada por Itaipu no mesmo período.23
Resulta absurdo que se tenha desperdiçado energia
no sistema elétrico brasileiro-paraguaio, existindo nomesmo período no sistema elétrico argentino-uruguaio. A transferência de energia resultava impossível, conforme foi indicado, pela falta de redes elétricas de interligação adequadas. E estas não foram construídas porque o tratado
de Itaipu o proibia.
6. A conveniência da integração elétrica
Sem entrar no mérito de quem será beneficiado, resulta evidente que uma forte interligação elétrica permitirá reduzir substancialmente os custos do serviço de eletricidade em toda a Bacia do Prata.
O exemplo citado (crise energética no sistema argentino-uruguaio e excesso de energia em Itaipu em 1988-1989)
demonstra que uma expressiva interligação permitiria reduzir gastos importantes.
Os benefícios de uma interligação na Bacia do Prata seriam os seguintes:
a. Poderiam evitar os elevados custos de uma crise
de abastecimento elétrico, como as produzidas entre 1986
e 1987 no Brasil e entre 1988 e 1989 no sistema argentino-uruguaio.
b. Otimizariam a operação das usinas hidrelétricas
e térmicas com sensível redução do uso de combustíveis
fósseis de alto custo e economia de investimentos, para a
construção de novas usinas elétricas.
c. Proporcionariam maior segurança aos sistemas elétricos regionais, com menor investimento.
A convivência de se efetuar uma interligação a grande escala (da ordem de 2.000 mw de capacidade de trans48

missão) torna-se ainda mais evidente se se considerar que
a maior parte do investimento já está feito.
A melhor opção, como argumentam os organismos internacionais especializados, seria a ligação entre Itaipu e
Yacíretá, em território paraguaio."
Para efetuar tal ligação, já foram os seguintes investimentos (ou estão em vias de concretização):
a. Itaipu (20 bilhões de dólares);
b. Yaciretá (7.5 bilhões de dólares);
c. Rede de corrente contínua entre Itaipu e São Paulo;
d. Rede entre Yaciretá e Salto Grande.
O único investimento a ser realizado seria a construção da linha elétrica entre ltaipu e Yaciretá, cujo custo
seria inferior a 200 milhões de dólares, menos de 1 % do
investimento já realizado ou comprometido.
Neste caso, porque não se efetua a interligação elétrica, tão conveniente para toda a região?
7. Conclusões
O tratado de Itaipu, concebido na época do auge da
Doutrina de Segurança Nacional na América do Sul, deve ser modificado para beneficiar não só o Paraguai mas
toda a região, que seria favorecida com menores custos
do serviço de eletricidade.
Deve permitir-se a livre transferência de energia elétrica, para que a mesma possa ser vendida aos países que
a necessitem, sempre que existir excedente no Brasil e
no Paraguai.
O critério para fixar a compensação por ceder a energia elétrica e os royelties pelo uso da água deve estar relacionado com os custos de oportunidade ou preços de mercado.
Embora o Paraguai seja favorecido com a fixação dos
royalties e da compensação a partir de critérios lógicos e
justos, de acordo com o mercado, num projeto de interligação elétrica regional serão beneficiados a Argentina, o
Uruguai e, naturalmente, o Brasil.
Graças a uma potente interligação elétrica, este último país poderá evitar que seu sistema elétrico entre em
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colapso - como quase ocorreu entre 1986 e 1987 - e, ao
mesmo tempo, os custos do serviço de eletricidade de Itaipu serão reduzidos, devido ao aumento da sua receita.
Conseqüentemente, não deveriam existir vacilações,
nem da parte do Brasil nem dos demais países da Bacia
do Prata, para concretizar este ambicioso projeto de integração, que redundaria em benefício de todos os países
que a integram, os quais passariam a dispor de um serviço elétrico mais barato e seguro.
Assunção, julho 1991
(Tradução: Cláudia A. Schilling)
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