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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar o conflito diplomático ocorrido entre Brasil e
Paraguai nos anos de 2008 e 2009, entendendo-o como um evento que contesta a hidro-
hegemonia brasileira. As bases teóricas desta pesquisa são conceitos e teorias da geografia
política com ênfase na teoria da hidropolítica e no conceito de hidro-hegemonia. A
metodologia está baseada em pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas. Sob a
perspectiva da hidropolítica o conflito diplomático analisado é um evento que compõe o
processo de disputa pelo domínio dos recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná.
Contextualizamos a origem da Itaipu Binacional no processo de disputa entre Brasil e
Paraguai pelo domínio desses recursos hídricos transfronteiriços como uma solução
interdependente para problemas interdependentes entre Estados vizinhos. Até a ratificação
do Tratado de Itaipu a hidro-hegemonia brasileira estava consolidada por meio do controle
físico do fluxo hídrico da bacia do Alto Paraná. Após a ratificação desse tratado o Brasil
consolida o controle normativo do fluxo hídrico, posto que as bases deste Tratado são as
assimetrias existentes entre os Estados. O conflito ocorrido entre 2008 e 2009 buscou
reorientar a relação bilateral, com a contestação do exercício do poder material para a
superação das divergências na Itaipu Binacional. Isto foi possível por meio do
fortalecimento do poder ideacional paraguaio e o consequente fortalecimento do seu poder
de negociação.

Palavras-chave: Hidro-hegemonia, Hidropolítica, Bacia do Prata, Águas Transfronteiriças
Soberania

ABSTRACT

This work aims to analyze the diplomatic conflict occurred between Brazil and Paraguay in
2008 and 2009, understanding it as an event that challenges the Brazilian hydro-hegemony.
The theoretical bases of this research are concepts and theories of political geography with
an emphasis on Hydropolitics theory and hydro-hegemony concept. The methodology is
based on bibliographical research, documents and interviews. From the perspective of the
Hydropolitics this diplomatic conflict is an event that integrates the dispute process to
dominate the transboundary water resources of the Parana River. The origin of Itaipu
Binacional is contextualized in the process of dispute between Brazil and Paraguay for
dominance of these transboundary water resources as an interdependent solution to
interdependent problems between neighboring states. Until the ratification of the Itaipu
Treaty Brazilian hydro-hegemony was consolidated through physical control of the water
flow in the Upper Paraná basin. After the ratification of this treaty Brazil consolidates the
regulatory control of the water flow, since the basis of this Treaty are the existing
asymmetries between the states. The conflict occurred between 2008 and 2009 sought to
reorient the bilateral relationship with the challenge of the exercise of the material power to
overcome the divergences in Itaipu. This was possible through the strengthening of the
Paraguayan ideational power and the consequent strengthening of their bargaining power.

Keywords: Hydro-hegemony, Hydropolitics, Transboundary Waters, Prata Basin,
Sovereignty
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1. INTRODUÇÃO 
 

As águas transfronteiriças da Bacia do Prata muitas vezes são alvo de disputa entre 

os Estados ribeirinhos. No primeiro quartel do século XIX, à época da consolidação dos 

Estados da Bacia do Prata, as disputas pelo uso das águas transfronteiriças se deram em 

torno do estabelecimento da liberdade de navegação, da mesma forma que ocorria no resto 

do mundo. A possibilidade de circulação na Bacia do Prata dava acesso aos conteúdos 

territoriais sul-americanos e a liberdade de navegação implicava na descentralização do 

controle do estuário platino.  

Visando garantir a livre navegação e também impedir a centralização de poder de 

uma potência que ameaçasse seus interesses o Brasil sempre voltou a sua atenção à Bacia 

do Prata. Outro motivo era afirmar a configuração do seu território, cuja expansão no 

período colonial e no império criou divergências com seus vizinhos. Nesse sentido, 

diversos tratados foram assinados para legalizar e legitimar a expansão territorial brasileira 

(Shiguenoli, 2009; Espósito Neto, 2012). 

As divergências na Bacia do Prata ocorreram também devido à disputa pela 

hegemonia regional entre Brasil e Argentina. A rivalidade entre esses Estados contribuiu 

para o estabelecimento de um relativo equilíbrio na balança de poder, que sempre agiram 

para equiparar suas forças (Lopes, 2013), um calculando seus movimentos a partir dos 

movimentos do outro (Aron, 2002).  

Um dos objetos dessa disputa foi o uso das águas transfronteiriças do rio Paraná para 

fins diferentes da navegação. A Argentina, tomando ciência da assinatura da Ata de Iguaçu 

entre Brasil e Paraguai em 1966 (ato bilateral que estabeleceu a equidade de um eventual 

aproveitamento das águas transfronteiriças do rio Paraná), passa a se movimentar a fim de 

inviabilizar o projeto bilateral dos seus vizinhos (Lopes, 2013).  

A partir da assinatura da Ata de Iguaçu, a Argentina se apressa à articular um tratado 

regional, propondo a integração das ações dos ribeirinhos na bacia, que resulta no Tratado 

da Bacia do Prata, ratificado por Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai em 1969. 

O objetivo principal do Tratado da Bacia do Prata, como nele resta registrado, é assegurar 

a institucionalização das ações na Bacia do Prata. A sua ratificação revela que com a 

afirmação da institucionalização há percepção de que a integração regional poderia ser 

benéfica a todas as partes, ainda que as disputas de poder orientassem as relações entre os 

Estados ribeirinhos (Teixeira; Anselmo, 2011; Lopes, 2013).  
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Com a ratificação do Tratado de Itaipu entre Brasil e Paraguai em 1973, a Argentina 

avança em busca da manutenção do equilíbrio de poder na Bacia do Prata, e no mesmo 

ano, alguns meses depois, ratifica com o Paraguai o Tratado de Yacyretá, bastante similar 

ao primeiro, para o aproveitamento hidroelétrico bilateral de um trecho do rio Paraná cerca 

de 450 quilômetros a jusante da então pretensa barragem da Itaipu Binacional.  

Após o primeiro passo para o direcionamento das relações à integração entre os 

Estados ribeirinhos ter sido dado com o Tratado da Bacia do Prata, os fatos ocorridos no 

âmbito da Guerra das Malvinas, em 1982, são considerados determinantes para o processo 

de integração regional. Com esse conflito, a Argentina perde parceiros políticos e 

econômicos de fora da bacia (Estados Unidos e Comunidade Europeia) e redireciona a sua 

política internacional para a aproximação com os vizinhos. Nesse contexto, o Brasil reforça 

os laços de confiança com o vizinho por meio de apoio, o que permite avançar na 

superação da rivalidade (Teixeira; Anselmo, 2011). 

Com a percepção dos benefícios da integração regional instalada e seguindo a 

construção de um ambiente institucional de integração regional na América do Sul, são 

firmados dois grandes Tratados Multilaterais: o Tratado de Assunção, em 1991, que cria o 

Mercosul (Mercado Comum do Sul), entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e  

Venezuela; e o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), em 1978, que cria a OTCA 

(Organização do Tratado de Cooperação Amazônica), entre Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Guiana, Peru, Suriname, e Venezuela (Costa, 2007).  

Estes tratados são seguidos de uma série de outras iniciativas políticas que tem 

contribuído para o processo de adensamento de fluxos intra-regionais, abrangendo amplo 

arcabouço de cooperação entre os Estrados da região, para além da escala do Mercosul. 

Um exemplo é a IIRSA (Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana), instituída 

no ano 2000, por meio da qual promove-se a integração física da região, além de diversos 

outros acordos voltados à integração energética e às relações fronteiriças em geral, o que 

revela o interesse regional na integração da América do Sul (Costa, 2007). 

Neste contexto, a integração da infraestrutura regional de circulação associada à 

integração energética torna-se assunto prioritário da agenda regional, recebendo relevante 

impulso dos governos a partir do ano 2000. Este fato eleva a relevância estratégica da 

Itaipu Binacional, dado que ela é uma das maiores geradoras de energia renovável em 

operação na região. Porém, se por um lado a Itaipu Binacional é símbolo de cooperação 

bilateral e utilizada frequentemente como exemplo de integração a ser seguido, por outro, o 
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interesse do Estado brasileiro desde a concepção do projeto é de que a energia gerada pela 

Itaipu abasteça o seu mercado interno. 

Os recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná são motivo de divergências na 

relação bilateral entre Brasil e Paraguai. A origem da Itaipu Binacional está atrelada a esse 

histórico de divergências e decorreu de arranjo estratégico das ditaduras militares que 

governavam ambos os países à época para superar o litígio fronteiriço, abastecer o mercado 

interno brasileiro com energia de baixo custo e gerar receitas para a limitada economia 

paraguaia. O mapa abaixo ilustra a distribuição territorial da Bacia do Prata, principais sub-

bacias e a localização da barragem da Itaipu Binacional. 

Mapa 1: Distribuição Territorial da Bacia do Prata e localização da barragem da 

Itaipu 

 

Elaborado por: Ana Lígia Guerra       

Fonte: Alterado de IBGE, 2006; ANA, 2016; CLARIS LPB, 2016. 
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A instalação da Itaipu Binacional foi viabilizada por meio do Tratado de Itaipu, 

ratificado entre Brasil e Paraguai no ano de 1973, ato bilateral que rege o aproveitamento 

energético dos recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná em igualdade de direitos e 

obrigações. O Tratado de Itaipu é, pois, um instrumento de cooperação por meio do qual 

Brasil e Paraguai consolidaram o domínio dos recursos hídricos transfronteiriços do rio 

Paraná.  

A Itaipu Binacional é um empreendimento concebido a partir da necessidade 

brasileira em suprir seu mercado interno e, sendo assim, é um instrumento estabelecido a 

partir das assimetrias gerais existentes entre as partes, em especial a diferença de consumo 

de energia. Dentre as assimetrias desta relação estão as assimetrias de poder: o Brasil, 

Estado com hegemonia regional consolidada, e o Paraguai, Estado mediterrâneo, com o 

menor PIB da Bacia do Prata. Em se tratando de Estados ribeirinhos de uma bacia 

hidrográfica, as assimetrias de poder serão refletidas na forma como os recursos hídricos 

transfronteiriços serão dominados pelos interessados em usos distintos da navegação. 

Neste trabalho procuramos compreender a relação bilateral entre Brasil e Paraguai na 

Itaipu Binacional sob a perspectiva da hidropolítica, considerando que se trata de uma 

relação de cooperação estabelecida desde 1973 a partir do processo de disputa pelo 

domínio dos recursos hídricos transfronteiriços. O processo de disputa, por sua vez, é 

composto de eventos de conflito e cooperação: a cooperação estabelecida a partir da 

ratificação do Tratado de Itaipu em 1973 foi precedida de um evento de conflito, assim 

como o conflito ocorrido entre 2008 e 2009 foi sucedido por um acordo que reorientou a 

relação. Nesse sentido, compreender o conflito de 2008-2009 sob a perspectiva paraguaia é 

relevante, pois enquanto processo, a disputa pelo domínio dos recursos hídricos 

transfronteiriços do rio Paraná seguirá, alternando eventos de conflito e cooperação.  

Nosso objetivo geral é a análise do conflito diplomático ocorrido entre Brasil e 

Paraguai nos anos de 2008 e 2009 sob a perspectiva paraguaia, buscando responder como o 

Paraguai conseguiu que o Brasil aceitasse estabelecer uma mesa de negociação sobre a 

Itaipu Binacional, para a qual reivindicou uma pauta – a Soberania Hidrelétrica. E mais: 

como o Estado mais fraco da Bacia do Prata alcançou êxito nessa negociação. Partimos da 

hipótese que o êxito paraguaio está associado à construção de uma causa nacional que 

fortaleceu o seu poder ideacional e, consequentemente o seu poder de negociação, frente à 

resistência brasileira para com alguns pontos reivindicados. Dentre nossos objetivos 

específicos estiveram (i) identificar a origem do conflito, (ii) identificar os interesses 
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paraguaios no conflito e (iii) para a verificação de êxito ou não, a comparação da pauta 

inicial da agenda de negociação reivindicada pelo Paraguai com o conteúdo da Declaração 

Conjunta Construindo Uma Nova Etapa, ato bilateral que reorientou a relação bilateral.  

Utilizamos como metodologia a pesquisa de dados secundários, por meio da revisão 

bibliográfica de autores que se dedicaram à análise e desenvolvimento dos conceitos 

Estado, poder político e território visando a compreensão da interdependência entre esses 

elementos. Seguimos com o estudo do conceito de soberania, consultando autores que 

contribuíram para a sua definição clássica e aqueles pertencentes à escola realista, que dela 

se apropriaram e avançaram no entendimento da aplicabilidade do conceito no Sistema de 

Estados do século XX. Frente à interdependência entre os Estados, característica 

irreversível do século XXI, buscamos os autores que tratam do entendimento da soberania 

compartilhada, com ênfase na análise de sua aplicabilidade aos recursos naturais. Por fim, 

no âmbito da nossa busca do aparato teórico necessário à análise do objeto deste trabalho, 

buscamos o entendimento da teoria da hidropolítica e em especial, do conceito de hidro-

hegemonia. 

Dentro da nossa metodologia de pesquisa, esteve também o levantamento e a análise 

de dados em gabinete e em campo. Em gabinete buscamos os atos bilaterais elaborados no 

âmbito das relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai e no âmbito das relações desses 

países na Itaipu Binacional e matérias publicadas pelo periódico paraguaio ABC Color 

cujo conteúdo relacionava soberania com a Itaipu Binacional, o que culminou na 

reivindicação da soberania hidrelétrica.  

Em campo, realizado na capital paraguaia Assunção entre 23 e 27 de maio de 2016, o 

nosso levantamento de dados primários consistiu na realização de entrevistas com três 

membros da equipe de negociação da pauta paraguaia e uma pessoa que atua na área 

energética no Paraguai, porém sem ligações políticas durante o período do conflito. 

Ademais, investimos na aquisição de livros de autores paraguaios que documentaram o 

processo de negociação da soberania hidrelétrica, não disponíveis no mercado brasileiro. 

Em São Paulo entrevistamos por duas vezes (a primeira vez no dia 05 de maio, 

antecedendo o deslocamento à Assunção, e a segunda vez em 14 de junho, após as 

entrevistas realizadas em Assunção) um membro da equipe de negociação paraguaia que 

atuou como assessor da Presidência. As entrevistas, quando autorizadas, foram gravadas e 

as transcrições encontram-se no Anexo 1 deste trabalho. 
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Adicionalmente ao levantamento de dados objetivos, visitamos a região da fronteira 

onde está Instalada a Itaipu Binacional e o trecho territorial em litígio, a fim de aprimorar o 

entendimento do nosso objeto de pesquisa. Percorremos o empreendimento, em suas 

instalações internas e externas assim como a área da atual Reserva Biológica Binacional de 

Maracaju, cujo acesso se dá pelo município paraguaio de Guairá. Por este acesso 

percorremos o trecho territorial em litígio até a margem direita do rio Paraná, de onde 

pudemos observar a violência da correnteza na região das Sete Quedas submersas, 

experiência sem a qual certamente o nosso entendimento da relação entre Brasil e Paraguai 

seria menor.  

A cartografia elaborada para o presente trabalho utilizou a divisão política por países 

da América do Sul do IBGE (2006), os parâmetros cartográficos da Bacia Alto Paraná no 

Brasil disponibilizados pela ANA (2016), os parâmetros cartográficos da Bacia do Prata 

disponíveis no CLARIS LPB Data Archive (Climate Change Assessment 

and Impact Studies in La Plata Basin) do CLDAC  (CLARIS LPB Data Archive Centre), 

associadas à interpretação da distribuição territorial da bacia do Alto Paraná no Paraguai a 

partir dos principais cursos d´água existentes naquele território e em imagens de satélite 

disponíveis no Google Earth. 

O arcabouço teórico que utilizamos para a compreensão do nosso objeto é o 

conteúdo do primeiro capítulo, no qual fazemos uma revisão bibliográfica sobre a relação 

entre Estado, poder político e território, entendendo esses conceitos como 

interdependentes. Revisamos o conceito da soberania, em sua perspectiva realista, a partir 

da origem clássica no absolutismo, e em sua perspectiva compartilhada, em 

desenvolvimento a partir da teoria da interdependência entre os Estados. Veremos que o 

domínio dos recursos naturais presentes no território é um dos objetivos fundantes do 

Estado, dado que este mantém e reproduz o seu poder a partir desses recursos. Dentre os 

recursos naturais estão os recursos hídricos que, quando compartilhados exigem que os 

Estados flexionem o entendimento da soberania absoluta, posto que convencionou-se na 

comunidade internacional que o uso de recursos hídricos transfronteiriços por um Estado 

não pode limitar o uso dos outros ribeirinhos.  

A partir desta premissa buscamos, com a teoria da hidropolítica, o entendimento de 

eventos de conflito e cooperação enquanto partes do processo de disputa pelo uso de 

recursos hídricos transfronteiriços. O processo de disputa é, por sua vez, permeado pela 

tensão das relações de poder, dada a necessidade de acomodação de interesses. Dado que 
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toda relação de poder é assimétrica, a análise dos eventos de conflito e cooperação por 

meio do conceito de hidro-hegemonia permite-nos compreender como o poder é utilizado 

para a acomodação dos interesses de uso dos recursos hídricos transfronteiriços pelos 

Estados. Veremos que a hidro-hegemonia se baseia na existência de quatro eixos de poder: 

geográfico, material, ideacional e de negociação, a partir dos quais os Estados agem por 

meio de um conjunto de estratégias e táticas que objetivam alcançar o controle dos 

recursos hídricos transfronteiriços de diferentes formas. 

No segundo capítulo, a partir da revisão do arcabouço teórico, passamos à 

compreensão de como se conformou o nosso objeto, ou seja, a relação bilateral entre Brasil 

e Paraguai na Itaipu Binacional. Apresentamos a compreensão da bacia do Alto Paraná a 

partir da sua distribuição territorial e da conformação do controle físico do fluxo hídrico, 

independentemente da Itaipu Binacional, elementos que resultam no poder geográfico 

brasileiro. Em seguida, retomamos o histórico do processo de definição do limite territorial 

entre Brasil e Paraguai, a partir do qual uma divergência de interpretação enseja o litígio 

territorial que circunscreveu a ratificação do Tratado de Itaipu, litígio esse ainda existente. 

Por fim, analisamos o referido tratado sob a perspectiva da hidro-hegemonia, entendendo-o 

como um instrumento de cooperação, viabilizado por meio da exploração das assimetrias 

existentes, com o objetivo de consolidar o controle normativo do fluxo hídrico 

transfronteiriço do rio Paraná.  

A exploração das assimetrias existentes entre os países vizinhos no Tratado de Itaipu, 

por sua vez, é alvo de críticas constantes, principalmente por uma parcela da sociedade 

paraguaia que constituiu oposição à ditadura militar de Alfredo Stroessner e ao grupo 

político que o apoiou e o sucedeu, mantendo-se no poder até agosto de 2008. As críticas 

permanentes ao Tratado de Itaipu resultaram, por algumas vezes, em ajustes de 

entendimento entre os países, realizados por meio de notas reversais e acordos 

complementares, firmados após a ratificação do Tratado em 1973. Tais ajustes estiveram 

longe de equalizar todas as reivindicações paraguaias latentes na relação bilateral.  

A partir desses elementos apresentamos no terceiro capítulo uma análise, sob a 

perspectiva paraguaia, do conflito diplomático entre Brasil e Paraguai ocorrido nos anos de 

2008 e 2009 à luz do conceito hidro-hegemonia. Entendemos este conflito como um evento 

dentro do processo de acomodação dos interesses para o domínio dos recursos hídricos 

transfronteirços do rio Paraná, no qual o Paraguai contesta o status quo da hidro-
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hegemonia brasileira baseada no exercício do poder material, utilizando-se do poder 

ideacional, fortalecido no âmbito do processo de negociação.  

Considerando que a origem do conflito extrapola o período dos fatos que o 

circunscreveram, iniciamos o capítulo apresentando o histórico da concepção da ideia da 

soberania hidrelétrica, reivindicada pelo Paraguai. Identificamos a sua origem, 

descrevemos o seu processo de consolidação bem como os elementos que nos indicam a 

sua difusão, com o objetivo de criar uma causa nacional paraguaia. Na sequencia, 

retomamos os ajustes de entendimento circunscritos à Itaipu Binacional, realizados entre 

Brasil e Paraguai durante o Governo de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), que 

culminaram no incremento de receitas ao Estado paraguaio, decorrente dos pagamentos 

provenientes da Itaipu Binacional. Veremos que este êxito não foi reconhecido como tal 

pelo grupo político que reivindicava a soberania hidrelétrica que, diante da possibilidade 

de ascensão ao poder, utiliza a causa nacional da soberania hidrelétrica como uma de suas 

principais bandeiras de campanha.  

No âmbito da campanha presidencial, veremos que o então candidato à Presidência 

Fernando Lugo, em busca de apoio político para a sua eleição e agindo na difusão da causa 

nacional da soberania hidrelétrica, alcança o comprometimento do Governo brasileiro para 

com a aceitação do estabelecimento de um processo de negociação, caso viesse a ser eleito. 

Ato contínuo ao êxito do pleito presidencial e mesmo ainda antes da posse, o Presidente 

eleito Fernando Lugo forma um grupo de especialistas que elaborou o conteúdo formal do 

pedido de negociação, documento este que é recebido pelo Brasil que envia representante 

diplomático à Assunção exclusivamente para esse fim, quinze dias antes da cerimônia de 

posse. 

Por fim, analisamos o núcleo do conflito, instalado já na primeira visita oficial do 

Presidente Fernando Lugo à Brasília, em função da recusa da diplomacia brasileira em 

aceitar parte da pauta da negociação reivindicada pelo Paraguai. Frente à recusa, o 

Paraguai não recua e insiste na manutenção da pauta completa o que gera um impasse, 

superada quando o então Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva determina a 

aceitação da pauta completa, a partir do que se estabelece a mesa de negociação.  Durante 

o processo técnico de negociação, ocorrido no segundo semestre de 2008, o impasse 

sinalizado no aceite da negociação se consolida, o que faz com que parte da pauta não 

avance, gerando forte tensão do lado paraguaio.  
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Veremos que dias após a última reunião técnica de 2009 ocorre o Fórum Social 

Mundial, do qual participam cinco Chefes de Estado latino-americanos, evento no qual o 

Paraguai segue difundindo a causa nacional da soberania hidrelétrica. No âmbito deste 

evento é realizada uma reunião social entre as delegações brasileira e paraguaia, na qual o 

Presidente paraguaio, visando melhorar o entendimento do Presidente brasileiro sobre a 

pauta da soberania hidrelétrica, relata a forte a tensão estabelecida durante as negociações 

técnicas. O Presidente brasileiro determina então à sua equipe, outra análise quanto aos 

possíveis encaminhamentos do assunto.  

As negociações técnicas seguiram sem avançar na acomodação dos interesses para o 

estabelecimento de um acordo sobre parte da pauta o que restou refletido na reunião 

Presidencial ocorrida em maio de 2009, finalizada sem a formalização de uma declaração 

conjunta entre os Presidentes, rito diplomático seguido por Estados que mantém uma 

relação de paz estável. O processo de acomodação dos interesses segue até julho de 2009, 

quando da ocasião da visita oficial do Presidente brasileiro à Assunção, para a qual os 

Presidentes diretamente determinam às suas equipes o conteúdo do texto final 

correspondente aos seis itens reivindicados pelo Paraguai, reorientando a relação bilateral 

na Itaipu Binacional por meio da Declaração Conjunta Construindo Uma Nova Etapa. 
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2. HIDRO-HEGEMONIA E SOBERANIA: INTERAÇÃO ENTRE 

ESTADOS E DOMÍNIO DAS ÁGUAS TRANSFRONTEIRIÇAS  
 

Recursos naturais são estratégicos para o Estado. Se, por um lado, sua escassez pode 

limitar a realização independente de objetivos de um Estado, por outro, sua abundância 

pode ser utilizada, não só para satisfazer necessidades internas, como também para 

melhorar a posição do Estado no jogo de poder internacional. As disputas contemporâneas 

pelo domínio1 dos recursos naturais ocorrem devido às funcionalidades estratégica e 

econômica para a reprodução do poder do Estado. Águas transfronteiriças são recursos 

naturais com funcionalidade estratégica, o que as torna recursos hídricos, dado que um 

Estado pode utilizá-las para reduzir o poder do outro por meio, por exemplo, de poluição 

induzida ou contenção. A relevância do recurso hídrico transfronteiriço para a reprodução 

do poder do Estado aumenta quando o mesmo é passível de aproveitamento econômico. 

Quando os recursos hídricos estão disponíveis em bacias hidrográficas nacionais, o 

Estado, no exercício da soberania absoluta sobre o seu território, regula e decide como eles 

serão utilizados, ainda que possa ser influenciado por outros atores do sistema 

internacional. Já em bacias hidrográficas compartilhadas, o domínio das águas 

transfronteiriças exige, afastando-se o interesse na guerra, a acomodação dos distintos 

interesses de uso dos Estados ribeirinhos, cada qual soberano e usufrutuário de uma parcela 

da massa de água que banha seu território.  

Desde a aprovação da Convenção de Nova York pela Assembleia das Nações Unidas 

em 1997 a comunidade internacional aceita a premissa de que o uso das águas 

transfronteiriças por um Estado não poderia prejudicar o uso do(s) outro(s) ribeirinho(s), o 

que não é uma realidade dadas as assimetrias de poder entre os Estados (Villar, 2012).  

O objetivo desse capítulo é compreender como as relações de poder entre os Estados 

influencia o domínio dos recursos hídricos transfronteiriços. Para isso, buscaremos 

entender inicialmente a relação entre território, Estado e poder político. Em seguida, 

analisaremos como os Estados se relacionam no sistema internacional, sempre objetivando 

a inviolabilidade de sua soberania absoluta, restringindo-a, por vezes, quando da 

ratificação de atos internacionais. Veremos que no caso dos recursos hídricos 

transfronteiriços a premissa de não prejudicar usos eventualmente pretendidos por outros 

                                                           

1
 O domínio dos recursos naturais está vinculado à funcionalidade e ao uso concreto do território, em 

contraposição à apropriação, de natureza simbólica e cultural (Haesbaert, 2004).  
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Estados ribeirinhos indica limitação da ideia de soberania absoluta. Esta limitação abre o 

debate sobre a soberania compartilhada sobre este recurso, em função da necessidade de 

acomodar os interesses de uso. 

Por fim, veremos que sob a perspectiva da hidropolítica, conflito e cooperação 

coexistem e conformam o processo de acomodação dos interesses dos Estados pelo 

domínio e exploração dos recursos hídricos transfronteiriços. Os desdobramentos desses 

eventos dependem de complexas relações de poder, cujo entendimento é facilitado pelo 

conceito hidro-hegemonia, a partir do qual é possível compreender eixos de poder, formas 

e escalas de interação interestatal. 

 

1.1 Estado, Poder Político e Território 

 

O uso e a transformação dos recursos naturais, enquanto conteúdo do território são 

instrumentos de poder (Raffestin, 1993) e como o domínio desses recursos é realizado, 

passa pela compreensão da relação entre Estado, poder político e território. Existe um 

amplo debate para a definição de cada um desses conceitos, objeto de inúmeras revisões 

bibliográficas. Interessa-nos aqui, no entanto, compreendê-los a partir do processo 

relacional existente entre eles no âmbito da Geografia Política, disciplina que congrega “a 

política - expressão e modo de controle dos conflitos sociais – e o território – base material 

e simbólica da sociedade” (Castro, 2005, p.51). Nossa análise se dará no âmbito da 

geografia do estado-maior, de Yves Lacoste (1988), aquela que confere aos operadores do 

Estado um saber estratégico a eles restrito e por eles utilizado como instrumento de poder a 

partir da compreensão do território. 

Partimos do entendimento que o Estado é o sujeito desse processo relacional, pois é 

ele quem delimita o território a partir da identidade de um determinado grupo humano - o 

povo - (Font e Rufí, 2006), como também é ele quem, sobre o território e o povo, exerce o 

poder político (Costa, 1992). O território é assim “objeto e meio do poder do Estado” 

(Costa, 1992, p.09). Objeto, pois é alvo de ações do Estado que buscam sua coesão e 

inviolabilidade; e meio, pois o conteúdo do território é utilizado pelo Estado para a 

manutenção e ampliação do seu poder (Vesentini, 2003). A interdependência entre esses 

conceitos possui um elemento comum, o povo, que não trataremos neste trabalho. 

Sintetizamos a interdependência no diagrama a seguir. 
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Figura 1: Interdependência entre Estado, Poder e Território. 

 

 Organizado pela autora. 

 

Enquanto sujeito, é o Estado um modo de organização política decorrente de uma 

realidade cultural objetiva, que detém uma estrutura que deve ser conhecida e analisada em 

consonância com as determinações históricas (Costa, 1992; Agnew, 1995). A partir das 

determinações históricas Castro (2005), nos aponta elementos que diferenciam o Estado 

moderno do Estado-nação. A autora entende como elementos característicos do Estado 

moderno a (i) plena soberania, na medida em que a autoridade do Estado não depende de 

nenhuma outra, (ii) a distinção entre o Estado (esfera pública) e a sociedade civil (esfera 

privada), e (iii) o reconhecimento da propriedade privada separada do Estado. Ao Estado-

nação soma-se a ideia da isonomia, da vontade comum e da solidariedade social, 

estabelecida por meio do contrato com a sociedade civil, e a unidade étnica e cultural, que 

converge para a coesão social. Ademais Vesentini (1986) e Costa (1992) entendem que o 

Estado é resultado do conflito de classes, o que faz com que ele atue em função dos 

interesses da classe política que o opera em cada momento histórico, por vezes coincidente 

com os interesses gerais do povo que representa, por vezes divergente.  

No contexto da consolidação dos Estados nacionais na Europa, entre fim o século 

XVIII e o início do XIX, o exercício do poder político por meio do controle e da 

dominação do território era predominante, processo analisado e ampliado a partir da obra 

Politik Geography do autor alemão Friedrich Ratzel (Castro, 2005). Para Ratzel (apud 

Moraes, 1990), o território é o ‘espaço vital’ de um povo e o Estado está intrinsicamente 

ligado ao seu ‘conteúdo’ e à sua extensão. Ao Estado cabe ampliá-lo, integrá-lo e controlá-

lo, a fim de garantir a disponibilidade de conteúdos territoriais a seu povo, tornando-o um 

recurso efetivo de reprodução e ampliação de poder. Para o autor, o território não pode ser 
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entendido apenas como espaço do exercício do poder do Estado, mas também como o meio 

pelo qual o poder se reproduz, sendo o conteúdo um fator limitante a essa reprodução.  

Para Castro (2005), após o fim da segunda guerra mundial, as mudanças 

presenciadas no mundo - globalização, as novas tecnologias de informação e comunicação, 

o fim da Guerra Fria, a desagregação da União Soviética, dentre outras - influenciaram o 

pensamento de uma nova geração de geógrafos, que teve Jean Gottmann como “primeiro 

intelectual verdadeiramente cosmopolita da Geografia do período após a Segunda Guerra” 

(Castro, 2005, p.24). Gottmann (2012, p.1) afirma que território é “uma porção do espaço 

geográfico que coincide com a extensão espacial da jurisdição de um governo” onde o 

Estado imprime o seu sistema político, no qual estão implícitas relações de poder. Para o 

autor, o Estado é uma organização política produto da sociedade, mutável e dinâmica que, 

com o advento de novas tecnologias, se expande, trazendo novas complexidades para a 

relação entre Estado e território. 

Moraes (2005) nos aponta o território enquanto uma construção do Estado, em cinco 

esferas: militar, quando do emprego da força, que deve ser reiterada sempre que 

contestada; política, quanto decorrente da autoridade; econômica, dado o suporte de 

estruturas e atividades produtivas; jurídica, que deve ser legitimada nos fóruns 

internacionais; e ideológica, a partir da fundamentação de uma identidade social. Para 

Capel (2016) o território é também a garantia de sobrevivência do grupo social, 

representado pelo Estado, que o delimita, nele se fixa e dele extrai recursos. Apreendemos, 

assim, que o domínio dos recursos naturais pelo Estado decorrerá da forma como ele 

exercerá o poder político no território, forma essa que será definida pelos operadores do 

Estado, em cada momento histórico. 

O Poder é a “capacidade que uma unidade política – ou um indivíduo - tem de impor 

sua vontade aos demais” (Aron, 2002, p.99).  É um processo relacional, de valor relativo, 

entre indivíduos, entre organizações políticas e entre ambos (Raffestin, 1993; Aron, 2002; 

Castro, 2005). Poder político consiste em relações mútuas de controle entre os titulares de 

autoridade pública entre si, e entre esses e o povo. Ele faculta aos titulares da autoridade 

pública o controle sobre certas ações do povo, por meio do exercício, singular ou mútuo, 

de “ordens, ameaças, pela autoridade ou carisma de um homem ou de um órgão” 

(Morgenthau, 2003, p.52). 
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O poder político é composto pela coerção, na qual também opera a dominação, e pela 

autoridade
2
, e está centralizado territorial e institucionalmente no próprio Estado, que 

restringe ao aparato estatal a sua execução. A vontade de um Estado (uma organização 

política), que em tese representa a vontade de um povo, está associada à ideia do bem 

comum. Em prol do bem comum, o Estado age por meio do seu poder político, justificando 

a sua existência e sua aceitação. Trata-se de um processo relacional, de uma unidade 

política em relação à outra, e como tal, pressupõe assimetria, dada à possibilidade de que 

uma das partes disponha de mais recursos para impor a sua vontade à outra parte (Castro, 

2005). Para Aron (2002) esse processo relacional assimétrico se dá entre uma potência 

defensiva (capacidade de resistência de uma unidade política à vontade de outra) e uma 

potência ofensiva (a capacidade de imposição da vontade de uma unidade política a outra). 

Diante da complexidade contemporânea, Raffestin (1993) aponta o caráter 

unidimensional do poder político do Estado frente ao caráter multidimensional e 

transescalar de uma diversidade de unidades políticas que se relacionam mutuamente. O 

caráter múltiplo das relações que influenciam o poder político do Estado na 

contemporaneidade não pode ser desconsiderado, uma vez que no mundo globalizado e 

conectado, a complexa rede de relações existentes, especialmente aquelas que se 

organizam em torno da reprodução do capital, age como força que tende a contrabalancear 

o poder político do Estado.   

No entanto, dentro do sistema político atual, ainda que o poder do Estado seja 

influenciado ou parcialmente dissuadido por outras unidades políticas e fortemente 

pressionado pelo poder econômico, o território e a soberania continuam sendo objeto 

exclusivo da ação do Estado (Font e Rufí, 2006), única unidade política reconhecida pela 

comunidade internacional como detentora da soberania e que, portanto, pode agir para a 

sua preservação (Ribeiro, 2012). Já para Agnew (1995) a presunção de que os Estados são 

territoriais e soberanos deve ser reavaliada, pois ao longo dos períodos históricos e em 

diversas regiões do mundo, a soberania de qualquer Estado em relação a outros não é 

completa.  

                                                           

2
O exercício do poder pela coerção se dá pelo uso da força (violência física) ou pela dominação. A 

dominação envolve algum grau de imposição e constrangimento, mas não emprega violência física, a fim de 

impor a vontade de um Estado contra a vontade do outro; o exercício do poder pela autoridade se dá pela 

submissão de um Estado a outro, por reconhecer e concordar com algum elemento de superioridade (Castro, 

2005). 
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No sistema internacional, os Estados disputam condições favoráveis aos seus 

produtos e ao seu povo (Castro, 2005). No contexto da conformação do atual Sistema de 

Estados essas disputas eram territoriais, para a busca e acesso aos recursos naturais, ao mar 

e aos rios navegáveis, a fim de garantir materiais, a circulação de pessoas, de mercadorias 

e, consequentemente, a reprodução do poder do Estado. Não raro, a acomodação dos 

interesses territoriais dos Estados ocorreu por meio de conflitos coercitivos (Ribeiro, 2004) 

conferindo ao atual Sistema de Estados a ideia de uma rigidez territorial, que Nye (2002) 

denominou de Sistema de Estado Territorial. 

A crescente interdependência entre os Estados, decorrente do processo de 

globalização e dos avanços tecnológicos, coloca em questão esta rigidez territorial 

(Agnew, 1995). Com a interdependência mundial, os custos e a efetividade do emprego da 

coerção enquanto estratégia de domínio territorial passam a ser questionados, devido à 

possibilidade de destruição de recursos próprios ou comuns, o que tem reorientado as 

disputas entre os Estados ao campo da política internacional (Nye, 2002). A política 

internacional se realiza por meio da interação interestatal dentro de regras consensuais que 

orientam a ação dos Estados que atuam para a preservação da soberania absoluta, como 

veremos a seguir.  

 

1.1.1 Interação entre os Estados no Sistema Internacional 

 

No sistema internacional, a interação entre os Estados ocorre sob a égide da política 

internacional definida por Joseph Nye como “a política na ausência de um soberano 

comum, a política entre entidades sem um poder acima delas” (Nye, 2002, p.3), que 

caracteriza o que Bull (2002) denominou de Sistema Anárquico de Estados (Bull, 2002), 

configuração existente desde a ratificação do Tratado da Paz de Westfália, em 1648. A 

ausência de um poder supremo faz com que a ordem seja mantida pela existência do 

interesse comum na estabilidade da paz entre os Estados, o que é um consenso, já que da 

paz depende a coexistência dos Estados e, portanto, do próprio Sistema de Estados.  

Assim como o interesse comum na paz, há regras consensuais que prescrevem a 

conduta para a manutenção da ordem e instituições que tornam essas regras efetivas. O 

Sistema opera a partir da interação regular entre os Estados, em grau suficiente para que as 

ações de um sejam um fator imprescindível aos cálculos dos outros, visando não limitar ou 

inviabilizar a realização dos objetivos internos de cada Estado, a não ser que se restrições 
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recíprocas para a liberdade de alguma ação seja um consenso. Essa interação é direta 

quando os Estados são vizinhos, parceiros ou competem pelo mesmo fim; e indireta, 

quando é consequência do relacionamento de cada um com um terceiro Estado, ou ainda 

simplesmente pelo impacto de algum Estado sobre o sistema internacional como um todo 

(Bull, 2002). 

No centro do complexo de regras de coexistência está, desde a Paz de Westfália em 

1648, o princípio de que todos os Estados aceitam o dever de respeitar reciprocamente e 

igualitariamente a soberania e a jurisdição suprema de todos os demais Estados sobre o seu 

domínio territorial e o seu povo, não devendo intervir pela força ou ditatorialmente nos 

assuntos internos alheios. É possível, no entanto, possível, o uso da força para a resolução 

de conflitos, sempre em última instância, e por meio de declaração de guerra (Bull, 2002). 

Desta forma, todos os Estados, independentemente de seu tamanho e de sua capacidade 

militar, teriam o mesmo tratamento no Sistema Internacional, assegurando-se a 

inviolabilidade de seu território e a exclusão de atores internacionais em questões internas 

(Ribeiro, 2012). 

Além das regras indispensáveis à coexistência, há o complexo de regras que regulam 

a cooperação entre os Estados, em escala universal ou mais limitada. As regras de 

cooperação não são apenas políticas e estratégicas, mas também sociais e econômicas e, 

mais recentemente, ambientais. Observa-se no século XX a expansão das normas legais 

sobre a cooperação entre os Estados nos campos econômico, social, ambiental e das 

comunicações exemplifica o papel das regras de cooperação (Nye, 2002). A partir de 

Mello (1999) é possível apreender que o incremento da cooperação entre os Estados é 

simultâneo ao fechamento do sistema político mundial, qual seja, a interconexão física, 

militar, política e econômica, que passou a abranger todos os continentes, sem exclusão de 

nenhum Estado ou região, no início do século XX. Tal constatação corrobora com a 

afirmação de Nye (2002) sobre o direcionamento das disputas internacionais ao campo da 

Política, colocando o uso da coerção pelos Estados hegemônicos em segundo plano (Nye, 

2002). 

Desde a Paz de Westfália (1648) institucionalizou-se no Sistema Internacional alguns 

ritos, por meio dos quais os Estados se relacionam e estabelecem regras a partir das quais 

as relações serão regidas, tais como, a troca de diplomatas entre os Estados, a busca de 

consenso antes do uso da coerção e a formulação de atos internacionais (acordos, tratados, 

convenções, protocolos, memorandos de entendimento, notas reversais, notas 
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presidenciais, declarações conjuntas)3. Dentre esses ritos, há condutas que indicam tensão e 

escalada de conflitos entre os Estados, como, por exemplo, expressões verbais dos 

representantes dos Estados revelando discordância ou hostilidade; solicitação de retorno do 

embaixador para consulta, retirada do embaixador e/ou embargos econômicos, que 

demonstram ações diplomático-econômicas hostis; exercícios militares em zona fronteiriça 

sem comunicação diplomática, ações diplomáticas de pequena escala ou mesmo a 

declaração de guerra.  

Ribeiro (2011) pontua que para que um Estado possa exercer a sua soberania, ele e a 

autoridade nacional definida para representá-lo, devem ser reconhecidos pela comunidade 

internacional. É a comunidade internacional, por sua vez, que aceita ou não as normas do 

Direito Internacional que recairão sobre ela.  

Morgenthau (2003) e Aron (2002) afirmam que quando um ato internacional é 

ratificado, os signatários perdem a independência da tomada de decisão, tanto quanto as 

regras que passam a reger as relações por meio desses instrumentos impõem, porém não 

perdem nem comprometem a soberania do Estado. Para o autor a ideia de limitação da 

soberania está atrelada à concepção legal operativa do direito internacional comum que 

postula como compulsórias aos Estados as regras admitidas pela comunidade internacional. 

Villar (2012) assinala que no âmbito do direito internacional público, confunde-se 

autonomia (capacidade de governar-se com seus próprios meios) com soberania interna, e 

independência (não submissão) com soberania externa, conceitos que vamos detalhar mais 

adiante.  

Cada Estado decide de forma autônoma se ratifica ou não determinado ato 

internacional, cabendo voto e veto e a ressalva de que o ato é válido caso as circunstâncias 

existentes no momento da ratificação não se alterem. Ademais, quando a guerra é 

declarada, os atos ratificados entre os Estados beligerantes se anulam. O Estado ao ratificar 

um ato internacional se submete aos termos nele expressos, sem abrir mão da soberania 

(Aron, 2002).   

Ribeiro (2001) propõe a existência da ordem ambiental internacional, um subsistema 

do sistema internacional, ao constatar que as questões ambientais são cada vez mais objeto 

de interações entre os Estados. Estruturas políticas e instituições foram criadas para regular 

a ação humana sobre o ambiente, como é o caso da UNESCO (United Nations Educational, 

                                                           

3
A definição das características e prática diplomática de cada tipo de ato internacional pode ser verificada em 

http://dai-mre.serpro.gov.br/apresentacao/tipos-de-atos-internacionais/. 
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Scientific and Cultural Organization) e do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), organismos da ONU (Organização das Nações Unidas). Ribeiro 

(2010) destaca ainda as conferências internacionais de Estocolmo (1972), Rio (1992) e 

Joanesburgo (2002) que institucionalizaram as relações interestatais acerca do acesso aos 

recursos naturais e às suas consequências ambientais.  

Dentre os recursos naturais, estão os recursos hídricos transfronteiriços. Villar (2012, 

p. 91) afirma que “apesar do extenso número de tratados bilaterais e multilaterais sobre 

águas superficiais, falta um instrumento de alcance global para o tema”. A autora aponta 

como instrumentos importantes, porém incompletos, a Convenção sobre a Proteção e o uso 

dos Cursos D´água Transfronteiriços e dos Lagos Internacionais (Convenção de Helsinque, 

1992), que agregou importantes medidas de gestão, porém com enfoque em questões 

atreladas à poluição, desconsiderando impactos decorrentes de outros usos; e a Convenção 

sobre o Direito dos usos dos cursos d água internacionais para fins distintos de navegação 

(Convenção de Nova York), aprovada em 1997 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

porém ainda não ratificada pelo número mínimo de Estados requerido para a sua entrada 

em vigor. A ratificação de acordos internacionais que regulem o uso dos recursos hídricos 

transfronteiriços precisa superar a armadilha territorial, como veremos a seguir.  

 

1.1.2 Recursos Hídricos Transfronteiriços e a Armadilha Territorial 

 

O entendimento da questão dos recursos hídricos transfronteiriços passa pela 

compreensão da diferença entre limite territorial e fronteiras (políticas e da natureza) na 

escala internacional. Ambos os conceitos são expressões do poder político do Estado sobre 

o território, em um dado momento e contexto histórico e, portanto, não são fixos nem 

permanentes, ainda que a sua configuração geral atual esteja relativamente estável (Martin, 

1998). Como vimos, o território é uma área (Sack, 1986) delimitada por uma autoridade 

que nela exerce seu poder político. Essa área possui limites que são “quase sempre, a 

consagração de determinada correlação de forças políticas” (Haesbaert e Porto Gonçalves, 

2006, p.14) decorrentes de disputas. É dentro desses limites territoriais que os Estados 

exercem a sua soberania, e por isso, para os Estados, eles necessitam ser precisos
4
, tanto 

                                                           

4
A almejada e ideal precisão dos limites territoriais, passa pela superação de vários procedimentos técnicos 

inseridos no processo de definição dos limites territoriais sobre os quais não vamos nos aprofundar nesse 
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quanto possível.                                                                               

  A ideia de limite territorial significa “el fin de lo que mantiene la cohesión de uma 

unidad político-territorial, hasta donde se extiende el território y comienza outro” 

(Bernardi, 2009, p.1). Assim, “o limite de um Estado, então, aparece como uma linha 

puramente imaginária, marcada em superfície terrestre por objetos naturais e artificiais ... 

os quais alinhavados, expressam o limite de jurisdição dos Estados” (Martin, 1998, p.48), 

com função protetora da soberania. Martin (1998, p.48) acrescenta outro elemento aos 

limites territoriais: as divisas, definindo-a como “o aspecto visível do limite ... que se apoia 

geralmente em cursos d´água, cristas de montanhas”, ou seja, atributos do terreno sobre os 

quais se apoiam as divisas e que em geral são utilizados nos Tratados de Limites 

ratificados entre os Estados como referência de delimitação
5
 dos territórios. 

Já a fronteira política consiste em uma faixa, uma zona de inter-relação, cuja gênese 

deriva do “front”, borda onde começa, e não onde termina, a expansão sobre território 

adjacente e a consolidação da apropriação desse território por meio da colonização das 

terras conquistadas, ideia oriunda do Império Romano e do Império Chinês (Machado, 

2002). Porém, se por um lado esses elementos ainda estão presentes quando tratamos de 

fronteiras políticas, eles não mais são suficientes para a compreensão das fronteiras 

contemporâneas.  

Elementos como densidade do povoamento, relações de intercambio existentes, 

facilidade ou dificuldade de transposição ou circulação, historicidade (“genética”), tipo de 

Estados fronteiriços, rupturas ou barreiras no terreno, características específicas da 

população que o habita (especificidades culturais, organizativas, religiosas, linguísticas, 

econômicas), dentre outros, foram considerados por diversos autores que arriscaram 

agrupamentos para a elaboração de teorias sobre fronteiras, diversidade que revela a 

dificuldade de elaboração de uma teoria geral (Martin, 1998). Entretanto, para além de uma 

categorização das fronteiras, importa o entendimento de que se trata de uma zona, lugar de 

comunicação, integração e troca (Machado, 2002). 

Feita essa diferenciação apreendemos que a determinação dos limites territoriais é 

controlada pelo Estado, enquanto que nas fronteiras políticas “os povos podem se expandir, 

                                                                                                                                                                                

trabalho. Martin (1998) nos traz mais informações sobre esse processo, procedimentos e os problemas deles 

decorrentes.  
5
Martin (1998) diferencia a delimitação da demarcação, atribuindo à primeira a determinação da linha de 

limite por meio de um tratado, e à segunda a transposição dessa linha para o terreno, por meio da construção 

da divisa.  
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para além do limite jurídico do Estado” (Machado, 2000, p.10). Os povos, ao manter a sua 

unidade cultural e espacial original, para além dos limites político -territoriais 

estabelecidos pelos Estados que, ademais, muitas vezes são posteriores à ocupação do 

espaço, constituem-se em povos transfronteiriços, desafiando a lei territorial de cada 

Estado limítrofe. Isto justifica a preocupação histórica dos Estados com o controle e o 

estabelecimento de vínculo em zonas de fronteira (Machado, 2000). O entendimento de 

fronteira política, pois, pressupõe relações entre povos e pessoas e entre esses e os espaços 

que habitam.  

Da mesma forma que nas fronteiras políticas, as fronteiras da natureza podem ser 

associadas a uma zona, como se verifica no imprescindível Domínios Morfoclimáticos, de 

Aziz Ab´Saber (2003), que definiu as zonas de transição entre distintos biomas. As zonas 

fronteiriças da natureza são o resultado do entrecruzamento das áreas de difusão, “que se 

originam de tudo que pressupõe movimento”, ou seja, tudo que se deslocou do núcleo 

clímax, integrado e homogêneo, para utilizarmos três elementos que nos remetem à ideia 

de gradação (Martin, 1998, p.16). Nelas, os vários domínios podem “se interpenetrar, se 

diferenciar ou misturar”, não apresentando mais as características homogêneas dos núcleos 

clímax, nem tampouco a extensão das áreas difusoras, havendo nela, no entanto, uma 

variedade de elementos oriundos de diversos núcleos e diversas zonas difusoras (Martin, 

1998, p.18). 

Assim como no caso dos povos, os Estados muitas vezes não consideram as 

fronteiras da natureza para a definição dos limites territoriais (ainda que o fizessem, 

determinados processos naturais não podem simplesmente ser repartidos 

geometricamente), resultando na divisão política de recursos naturais que pertencem a uma 

unidade ambiental.  

No atual Sistema de Estados Territoriais, a distribuição espacial dos recursos naturais 

no território, é tipificada por Barberis (1986, p.23-34) em: 

(i) Recursos Naturais de um Estado: são aqueles que se encontram integralmente 

dentro dos limites territoriais de um só Estado, tais como uma floresta, um lago, 

depósitos de minérios; 

(ii) Recursos Naturais Internacionais: são aqueles que são encontrados fora dos 

territórios dos Estados e que são governados por leis internacionais, tais como a lua (art. 

4 do Tratado de 19 de dezembro de 1979) e o leito marinho (artigo 137 da Convenção 

das Nações Unidas do Direito do Mar); 

(iii) Recursos Naturais Compartilhados: são aqueles fluídos (líquidos e gasosos) que 

transitam de um território para outro ou que se estendem por mais de um território, ou 

ainda, animais que migram, ou cujos habitats se estendem por mais de um território. 

Aqui se incluem também a atmosfera, rios e lagos, campos de gás e de óleo (tradução 

nossa). 



21 

 

Os recursos hídricos superficiais podem ser enquadrados em duas dessas categorias: 

como recursos naturais pertencentes a um Estado, nos casos em que ocorram da nascente à 

foz em um só território, estando assim sujeitos à soberania de um só Estado; ou como 

recursos naturais compartilhados, nos casos em que as massas de água transponham os 

limites político-territoriais, ficando sujeito à soberania de todos os Estados que os 

compartilham.  

As massas de água superficiais transpõem os limites político-territoriais de um 

Estado em 263 bacias hidrográficas do mundo (UNEP, 2002) seja por contiguidade 

(quando o limite territorial consiste em linha paralela ao fluxo geral d´água, mediana entre 

as margens do corpo d´água ou sobreposta ao canal mais profundo), seja por sucessão 

(quando o limite territorial consiste em linha perpendicular ao fluxo d´água), (Caubet, 

1980; Betiol, 2008) o que as caracteriza como águas transfronteiriças. Há ainda os casos 

mais raros atualmente em que os tratados de limites territoriais, não delimitam a linha de 

limite, mas se referem a um elemento natural de forma genérica (“o rio”), tratados que 

permanecem vigentes, sem consenso sobre a linha de fronteira. Para esses casos, aplica-se 

o conceito de co-soberania “entre os Estados limítrofes sobre o território ocupado pelo rio 

contíguo e em consequência sobre as águas que o cobrem, daí o condomínio sobre as 

águas” (Betiol, 2008, p.89). 

Villar (2012, p.63) afirma que 

“as resoluções e documentos das organizações internacionais, a jurisprudência das 

Cortes internacionais e diversos tratados bilaterais e multilaterais consolidaram o 

entendimento de que as águas superficiais transfronteiriças possuem natureza de recurso 

natural compartilhado”.   
 

A autora assinala ainda a importância da definição de águas transfronteiriças pela 

Convenção de Helsinque (1992): 

“todas as águas superficiais e subterrâneas que marcam as fronteiras entre dois ou mais 

Estados que as atravessam, ou que estão situadas nessas mesmas fronteiras; no caso de 

desaguarem no mar sem formarem um estuário, o limite dessas águas é uma linha reta 

traçada através da foz entre pontos na linha de baixa-mar das suas margens” 

(Convenção de Helsinque, 1992, art. 1º em Villar, 2012, p.91).  

 

Barberis (1986) afirma que, dentre os recursos naturais compartilhados, os que mais 

motivam o desenvolvimento de aparato legal que regule o seu uso são os recursos hídricos 

transfronteiriços. O gerenciamento de recursos hídricos transfronteiriços tornou-se um dos 

desafios ambientais contemporâneos, por elevar o grau de interação interestatal motivado 

pelos diferentes interesses de uso das águas.  
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Como afirmam Paula e Ribeiro (2015)  

“a articulação dos interesses de Estados que compartilham uma bacia hidrográfica é 

uma questão contemporânea fundante, uma vez que os adensamentos populacionais em 

zonas urbanas e a necessidade de grandes volumes hídricos para o abastecimento de 

processos produtivos hidro-intensivos, sejam eles no campo ou nas cidades, serão cada 

vez mais acentuados” (Paula e Ribeiro, 2015, p.93).  
 

Essas interações são baseadas em um jogo complexo de conflito e cooperação no 

qual os Estados defendem os seus interesses respaldados no princípio da soberania. Os 

desdobramentos desse jogo se darão em função do poder político de cada Estado, a fim de 

preservar a sua soberania. No item a seguir apresentaremos o conceito de soberania em seu 

entendimento clássico, sob a perspectiva do realismo político, e em seu entendimento 

moderno, em desenvolvimento a partir do advento dos problemas ambientais 

contemporâneos, considerando-se que dois ou mais Estados têm direitos e 

responsabilidades compartilhadas dentro do sistema internacional, objetivamente no que 

diz respeito às questões ambientais globais e aos recursos naturais compartilhados. 

 

1.2 Soberania Realista e Soberania no Século XXI 

 

As questões ambientais contemporâneas desafiam as amarras territoriais do atual 

sistema de Estados (Agnew, 1995). O reconhecimento de impactos globais decorrentes da 

atividade antrópica é recente. A análise desses impactos pela perspectiva dos recursos 

naturais compartilhados revela uma inflexão entre a ideia de soberania absoluta do Estado 

e a limitação dessa soberania, valendo-se da máxima “o direito de um termina quando 

começa o direito de outro”.  

A constatação feita por Ribeiro (2008) sobre a recusa de ratificação de atos 

internacionais propostos para regular ações dos Estados sobre questões ambientais e 

recursos naturais está atrelada à dicotomia entre a teoria da interdependência e a teoria do 

realismo político. A primeira postula a interconexão entre Estados, povos e territórios, que 

os torna interdependentes porém as assimetrias existentes entre eles restariam refletidas em 

suas relações (Keohane e Nye, 2001). A segunda postula que aos Estados interessa poder, 

segurança e a salvaguarda da soberania absoluta (se é que é possível afirmá-la) sobre seu 

território e sua população, por quaisquer meios (Morgenthau, 2002).  

Martin (1998, p.12) nos aponta essa dicotomia como um dilema de difícil resolução: 

ou assumimos a interdependência planetária, e assim, que estamos “todos no mesmo 
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barco” ou continuamos invocando o princípio da autodeterminação dos povos, negando a 

interferência de qualquer Estado ou grupos de Estados em questões internas de cada país.   

Brezezinsk (2011) lembra que a soberania estatal é um dos argumentos utilizados 

pelos Estados para a não ratificação de acordos internacionais que circunscrevem recursos 

naturais, para que não sofram intervenções e possam sobre eles exercer poder. Para 

compreendermos essa dicotomia e como ela influencia as questões ambientais 

contemporâneas, em específico a questão das águas transfronteiriças, é necessário 

analisarmos o conceito de soberania sob as perspectivas clássica, realista e compartilhada, 

esta última em desenvolvimento a partir de questões contemporâneas, com destaque às 

questões ambientais.  

 

1.2.1 Soberania Clássica e o Realismo Político 

 

Até o final da Idade Média não se observou a utilização do termo soberania, 

verificando-se, porém, a presença subjetiva do conceito em análises que remetem ao 

Império Romano do Ocidente a partir do poder do Imperador sobre o Império e o posterior 

colapso deste propiciando a ascensão da Igreja Católica (Pereira, 2002). A obra Os Seis 

Livros da República de Jean Bodin de 1575, apresentou o conceito de soberania de forma 

consolidada pela primeira vez (Pereira, 2002; Ribeiro, 2012), definindo-o de forma 

objetiva como “o poder absoluto e perpétuo da República6 ... em sua concepção, um 

elemento essencial do Estado” (Pereira, 2002, p.21-22).  

É certo que a aplicação subjetiva do conceito que precedeu a definição objetiva de 

Jean Bodin, assim como a própria definição desse autor, e as sucessivas complementações 

posteriores, estiveram atreladas ao contexto sócio-político no qual foram concebidas, e 

objetivaram justificar ou consolidar o poder de um grupo político sobre determinado 

território e seu povo. A compreensão da soberania como indivisível, irrevogável, 

indelegável, perpétua e absoluta de Bodin, visava justificar e afirmar o poder monárquico, 

em detrimento do poder da igreja ou do imperador (Pereira, 2002; Ribeiro, 2012).  

Thomas Hobbes, em Leviatã (Hobbes, 1983) por sua vez, agrega à soberania a ideia 

de que o poder absoluto e perpétuo seria constituído por meio da transferência da parcela 

de autonomia e poder de cada homem para um poder central, esse último responsável pela 

                                                           

6 “Governo justo de muitas famílias e dos que são comuns, com poder soberano” (Jean Bodin, liv. I, p.96, 

apud Pereira, 2002) 
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manutenção da paz, fundamentando assim o absolutismo. Já Rousseau, por meio do 

contrato social (Rousseau, 2002) assume o homem como a fonte e o fim único do 

ordenamento jurídico, que fundou a democracia na igualdade e na liberdade de todos os 

homens e na soberania do povo, independente do papel da Igreja. 

A partir da obra de Bodin a soberania passa a ser o centro da organização social e 

política definindo “o exercício do poder interno ao território de um Estado, dotando o 

poder político de um caráter geográfico” (Ribeiro, 2012, p.3). Se, por um lado, a soberania 

atrelada às organizações políticas da antiguidade e da idade média era fortemente 

hierárquica e alinhada à religião ou a conceitos seculares de dependência e subordinação, 

por outro, a soberania institucionalizada por meio da Paz de Westfália foi decisiva para a 

transição do entendimento vertical do conceito para o modelo horizontal, que permanece 

em desenvolvimento gradual no atual Sistema de Estados (Schreuer, 1993).  

A decisão mais relevante da Paz de Westfália de 1648 foi o reconhecimento da 

divisão do mundo em Estados soberanos “sobre os quais não há autoridade superior que 

não a do soberano”, princípio que nos remete à inviolabilidade dos Estados e ao direito de 

não interferência, principal característica da soberania westfaliana (Krasner, 2005) que 

fundamenta toda a política internacional desde então (Ribeiro, 2012, p.5).  

O entendimento clássico de soberania associado à soberania westfaliana foi 

apropriado por autores contemporâneos da escola realista (Morgenthau, Bull e Aron), para 

a qual os Estados agem unicamente para a ampliação do seu poder, que é o meio e o fim da 

ação estatal, por meio de conflitos. Para eles, a defesa da soberania é a sua prioridade e 

para preservá-la, o Estado atua como ser racional, não levando em conta demandas morais 

e idealistas (Pecequilo, 2009). 

Para Bull (2002) é a soberania que justifica e endossa a existência do Sistema de 

Estados, já que estes são os únicos reconhecidos perante a comunidade internacional que 

podem a reclamar. Aron (2002, p.251) ao analisar os Estados contemporâneos, postula a 

soberania como o poder de mando do Estado sobre o seu território, estando implícito o 

direito efetivo desse Estado de recorrer às armas, ou seja, decidir sobre a guerra e a paz.  

Morgenthau (2002) soma ao entendimento de soberania três características: 

independência, considerando o princípio da não intervenção, consenso na comunidade 

internacional; a igualdade, uma vez que nenhum Estado se subordina à qualquer outro, 

independente do seu tamanho ou força militar; e unanimidade, decorrente da igualdade, 

que é materializada no direito internacional na função legislativa de cada Estado, por meio 
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do voto que definirá a criação de uma nova lei que aplicar-se-á a todos, cabendo o veto 

(invalida uma proposta) e a negação (não invalida, porém não obriga a nação que a negou) 

de uma proposta. No atual Sistema de Estados a soberania é exercida em duas escalas: a 

interna aos Estados, que detém a supremacia do poder político sobre seu povo e seu 

território; e a externa, que tange à inexistência de subordinação entre os Estados que 

compõe o Sistema Internacional, ou seja, a independência em relação às autoridades 

externas (Aron, 2002; Bull, 2002).  

Aplicando-se a definição de soberania sob a perspectiva realista ao uso dos recursos 

naturais temos que, no que tange o uso dos recursos naturais nacionais, a decisão de um 

Estado sobre o tipo de uso desta categoria de recursos (se e como usá-los) é independente, 

indivisível, indelegável, pois se trata da soberania na escala interna. Já os recursos naturais 

compartilhados dizem respeito à soberania na escala externa, e o seu caráter fluído, coloca 

em questão a concepção realista de soberania. Esses recursos transpassam as fronteiras 

territoriais sendo necessário somar à soberania realista o fato de que o uso do recurso por 

um Estado não poderá prejudicar o uso de outro. Assim, a soberania sobre dado recurso 

transfronteiriço não é independente, na medida em que um Estado deverá limitar os seus 

usos em função daqueles pretendidos pelos outros Estados, o que nos remete à ideia da 

soberania compartilhada, que analisaremos a seguir. 

 

1.2.2 Soberania Compartilhada e a Interdependência 

 

O atual grau de interconexão e integração de fluxos das mais diversas ordens entre os 

Estados é a origem da ideia da interdependência. Keohane e Nye (2001) propuseram o 

conceito quando da constatação da dependência mútua entre os Estados contemporâneos, a 

partir de efeitos recíprocos de fluxos de dinheiro, pessoas, mercadorias e mensagens 

através das fronteiras internacionais, contrapondo-o ao conceito realista de poder (atrelado 

predominantemente à coerção).   

De acordo com Pecequilo (2009, p.35) a interdependência 

“corresponde aos efeitos recíprocos que se estabelecem entre países ou entre atores de 

diferentes países como produto do aumento e aprofundamento dos contatos 

internacionais. Estes contatos ocorrem além-fronteiras e produzem situações de 

dependência mútua, abrangendo fenômenos diversos: sócio-culturais, políticos, 

econômicos (comerciais e financeiros), ambientais e técnicos. Os canais da 

interdependência são múltiplos, interestatais, transgovernamentais e transnacionais.”  
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Diante da revolução tecnológica e dos problemas ambientais contemporâneos, que 

atingem a escala global, é possível afirmar que a interdependência é irreversível e está em 

franco processo de aceleração. Estamos, portanto, diante de um novo processo histórico 

que, assim como ocorreu em outros momentos, imprime a necessidade de revisão e/ou 

complementação do conceito de soberania. Não por acaso, observa-se que o conceito de 

soberania vem sendo repensado desde o final da Primeira Guerra Mundial, transitando da 

inflexibilidade clássica e realista para certa flexibilidade interdependente, gerando o que no 

âmbito do Direito Internacional Público se denomina de soberania relativa (Pereira, 2002). 

Em função da interdependência, por exemplo, a ideia da soberania compartilhada 

esteve presente no âmbito da votação da Constituição da União Europeia, com o intuito de 

estabelecer um novo pacto entre os Estados e dar novo significado à sua existência no 

sistema internacional (Castro, 2005), visto que a interdependência está amplamente 

materializada, no mínimo, no sistema de transporte, moeda e circulação de pessoas. 

Krasner (2005) nos aponta que a interdependência entre os Estados, não é composta 

apenas por tecnologia, materiais, comunicação e boas ações que propiciam a melhoria da 

vida dos povos. Nela também estão doenças, criminalidade, crises humanitárias, ameaças 

terroristas e a atual crise migratória, que não estão e não serão contidas por limites 

territoriais, ou seja, são problemas interdependentes que necessitam de soluções 

interdependentes.  

Diante dos problemas interdependentes Krasner (2004) questiona a predominância da 

soberania realista no sistema internacional, argumentando que alguns Estados estão 

permanentemente envoltos em conflitos armados. Para o autor, a manutenção da soberania 

realista não contribui ou dificulta o estabelecimento de uma ordem pacífica, relembrando o 

princípio da intervenção humanitária
7
. O autor analisa a soberania compartilhada sob a 

perspectiva da democracia, entendendo que esta última propicia e mantém condições 

favoráveis ao desenvolvimento (em sua perspectiva ocidental). Propõe que ela se aplicaria 

a questões específicas, visando à resolução de problemas que não mais se restringem a 

determinados territórios, por meio do compartilhamento de autoridade e responsabilidades.  

Krasner (2005) coloca que o reconhecimento de problemas interdependentes motiva 

países desenvolvidos a incentivar e apoiar novas estruturas de governança de problemas 

                                                           

7
 Princípio desenvolvido pela Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania do Estado em 2000 que 

defende a intervenção em Estados quando os governos abusam ou deixar de proteger seus próprios cidadãos 

baseada na ideia da responsabilidade de proteger (Krasner, 2004). 
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interdependentes, mesmo que esse apoio ainda seja predominantemente por meio de 

assistência ao estabelecimento de governança e administração de transição democrática. 

É necessário, no entanto, considerar que a origem de muitos dos problemas em 

Estados não hegemônicos é justamente a intervenção histórica dos Estados hegemônicos, 

interessados em exploração dos recursos naturais, no domínio de rotas de circulação de 

mercadorias e na ampliação de mercados para seus produtos, para o que não consideram 

diferenças culturais ou de organização social. 

Como aponta Krasner (2005) a possibilidade de interferência de instituições 

internacionais em processos internos dos Estados, principalmente as instituições 

financeiras, pode impedir ou promover o desenvolvimento, inclusive incentivando 

mudanças institucionais ou desencorajando mudanças institucionais. Isto nos revela que é 

necessário compreender qual é o interesse real do Estado hegemônico interessado em agir 

e influenciar soluções para os problemas interdependentes, refutando a teoria da 

interdependência unicamente como estratégia de cooperação para a promoção da 

democracia.   

Ribeiro (2012) pontua que apesar de a soberania realista existir e dever ser mantida 

quando é demonstração livre de um povo, as novas complexidades decorrentes da 

interdependência entre os Estados exigem que o conceito seja repensado para que 

possamos enfrentar os impasses contemporâneos. Para Caubet (1991, p.83)  

“ninguém ignora, com efeito, que as necessidades nascidas das relações internacionais 

impedem que qualquer soberania seja absoluta. Entretanto, isso não autoriza a falar de 

partilha de soberania, mas apenas a bem estudar seus limites”. 

 

No que tange aos recursos naturais a preservação da soberania sob a perspectiva 

realista é argumento recorrente utilizado pelos Estados para a não ratificação ou veto de 

um ato internacional (Brezezinski, 2011). No entanto, pelo menos desde a Convenção de 

Nova York, em 1997, a comunidade internacional reconhece que um Estado, ao explorar 

os seus recursos naturais tem a obrigação de assegurar que essa exploração não prejudique 

outros Estados ou zonas situadas fora de sua jurisdição, o que pode ser interpretado como o 

reconhecimento da existência da interdependência entre os Estados, nos remetendo à ideia 

da soberania compartilhada. Temos então que, analogamente à dicotomia entre o realismo 

político e a interdependência, é necessário superar a contradição entre os interesses de um 

só Estado, definidos no âmbito da cada soberania estatal realista, “e as necessidades de 
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defesa global do meio ambiente que só pode ser assegurada integrando essas soberanias” 

(Caubet, 1991, p.96). 

A análise da interdependência a partir das águas transfronteiriças ilustra a da ideia da 

soberania compartilhada. Estados cujos territórios estão localizados a jusante dos demais, 

podem ser prejudicados por captação excessiva ou contenção de fluxos pelos Estados a 

montante, ou ainda ter o seu uso limitado em decorrência de poluição ou contaminação 

carreada a partir da montante. Quando se tratam de rios contíguos, que definem as 

fronteiras territoriais, a limitação do uso é ainda mais evidente, como no caso de 

barramentos para fins de geração de energia: não só a barragem em si extrapolará os 

limites territoriais de um dos Estados, como a zona de alagamento por ela provocada.  

A partir de doutrinas do O Direito Público Internacional, criadas em decorrência da 

solução de conflitos e divergências entre os Estados ribeirinhos Caubet (1991) aponta que 

as soluções das controvérsias que envolvem as águas transfronteiriças são em geral 

superadas a partir de critérios territoriais e, portanto, realistas, de delimitação de limites (a 

localização no terreno do traçado da linha de limites, como já mencionamos no item 1.1.3), 

fazendo com que o conceito de soberania compartilhada seja ignorado. Além dos critérios 

territoriais, o autor observa a existência de critérios temporais ou quantitativos (quotas), 

que definem limitações de tomadas de água e a repartição dos caudais.  

Para Caubet 

“à medida que aumentam a fluidez e a indivisibilidade dos elementos que são objeto da 

partilha, assiste-se correlativamente a uma diluição da noção de soberania. Queremos 

dizer com isso que a percepção da existência de duas soberanias distintas, no caso de 

um rio contíguo, é tanto mais clara quanto se considera o rio, e que ela tende a só 

aparecer pelo exercício de certos direitos à medida que se desloca seu ponto de 

aplicação para os elementos específicos: a própria água, e em seguida, a força motriz” 

(Caubet, 1991, p.86). 
 

É, então, a partir dos critérios temporais ou quantitativos que decorre a ideia de 

soberania compartilhada das águas transfronteiriças, pois eles superam a questão territorial 

tratando, pois, da água corrente, enquanto matéria em constante mobilidade, em contínua 

renovação, não suscetível à apropriação definitiva e, em qualquer dos casos, comum 

(Caubet, 1991).  

Podemos supor que a ideia da soberania compartilhada está diretamente ligada à 

ideia de cooperação. Se para o realista a ampliação do poder dos Estados se dá por meio de 

conflitos, para o interdependente, o Estado contemporâneo, desde o final da Segunda 

Guerra, e a partir das estruturas multilaterais que passam a organizar as relações 
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interestatais, começa a redirecionar a sua conduta em direção à cooperação, deixando o 

conflito em segundo plano (Pecequilo, 2009).  

Para Krasner (2004; 2005) a soberania compartilhada se daria por meio da criação de 

instituições que governem questões específicas de um Estado, nas quais atores internos e 

externos voluntariamente compartilham autoridade. Nessas instituições os representantes 

de um Estado que detenha o reconhecimento jurídico da soberania realista, poderia decidir 

abrir mão de elementos da soberania realista sobre um tema específico.  

Contudo, Sant'Anna (2009) pontua que na cooperação as soberanias são preservadas 

se o objetivo central é a coordenação de políticas para atingir objetivos comuns. Para 

Pecequilo (2010), a despeito de eventos de cooperação, bi ou multilateral, que podem ser 

adotadas pelos Estados, para os realistas a “prioridade primeira”, permanece sendo a 

preservação da segurança e da soberania, que é recorrentemente utilizada como argumento 

no debate sobre águas transfronteiriaças nos fóruns internacionais, o que segundo 

Sant´Anna (2009) acaba sendo um obstáculo para uma verdadeira cooperação entre os 

Estados na gestão de recursos hídricos transfronteiriços.  

Para o estabelecimento da cooperação, é necessária a acomodação dos interesses de 

uso dos recursos hídricos transfronteiriços, o que se dá ao longo de processos de 

negociação nos quais as assimetrias de poder entre os Estados influenciam e, por vezes, 

definem a forma como a cooperação se dará, que não raro ocorre de acordo com os 

interesses do país hegemônico, análise que cabe ao campo da hidropolítica. 

 

1.3 Hidropolítica 

 

O campo teórico da hidropolítica busca compreender as tensões em torno de recursos 

hídricos. A compreensão dessas tensões passa pela compreensão das relações de poder 

entre os interessados no uso desses recursos, que são a base da hidropolítica, bem como 

dos valores políticos, sociais e culturais a eles intrínsecos (Cascão e Zeitoun, 2010). Este 

campo teórico é recente e está em pleno desenvolvimento e não havendo consenso quanto 

a uma definição precisa da “teoria da hidropolítica” (Cascão e Zeitoun, 2010; Turton, 

2003).  

Cascão e Zeitoun (2010) explicam que a maior parte dos estudos sobre hidropolítica 

se concentra nas bacias do Oriente Médio e do norte da África, em muito devido à 

associação da temática à ideia de guerra pela água. Para os autores é essa associação que 
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confere aos estudos realizados uma dualidade analítica entre conflito pela água ou 

segurança hídrica
8
, o que empobreceria o entendimento de hidropolítica enquanto “a 

dynamic and ongoing process involving several other key dynamics – notably society, 

environment and culture” (Cascão e Zeitoun, 2010, p.29).  

Apesar de os estudos atualmente existentes se desenvolverem, predominantemente, 

em torno das águas transfronteiriças, não significa que a hidropolítica se limite a esse 

campo. A transformação da água em uma mercadoria, que pode ser produzida, comprada e 

transportada por empresas e, principalmente, quando a execução dessas atividades envolve 

aquisição de propriedades privadas em países que não os de origem dessas empresas, é 

campo farto para o desenvolvimento de estudos da hidropolítica. Tensões internas aos 

Estados, com disputas entre diferentes instituições e interesses de uso também são objeto 

desse campo teórico. Sant´Anna (2013) aponta também como questões da hidropolítica o 

acesso à água, a sua distribuição natural desigual pela superfície terrestre e as diferentes 

formas e técnicas de utilização. 

As tensões que circunscrevem disputas pela água constituem um processo dinâmico, 

no qual existem eventos de conflito e períodos de cooperação. Os eventos de conflito são 

pontuais, ou seja, são delimitados temporalmente, e por vezes não estão relacionados 

diretamente à água. Eles ocorrem a fim de estabelecer ou reorientar o processo de 

cooperação que tende a ser mais prolongado ou permanente. Em cada evento de conflito as 

assimetrias de poder que permeiam as relações podem ser exploradas para o 

reposicionamento da balança de poder entre os interessados no uso da água. Sintetizamos 

na figura a seguir esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
Ribeiro e Sant´Anna (2014) realizam ampla revisão bibliográfica desse conceito, identificando que o mesmo 

tem sido utilizado por uma série de atores do sistema internacional, podendo significar acesso à água de boa 

qualidade a um preço acessível, de forma a priorizar e propiciar vida digna dos povos, ao mesmo tempo que 

mantém sistemas ecológicos dependentes desse recurso. Os autores diferenciam esse conceito do termo 

“securitização”, explicando que esse último está associado ao emprego da força, enquanto que o primeiro 

está associado a eventos de cooperação. 
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Figura 2: Hidropolítica enquanto processo 

 

Organizado pela autora. 

 

Neste trabalho nos ateremos às questões transfronteiriças. No âmbito internacional, a 

hidropolítica trata de tensões entre Estados causadas pela busca de dominação de recursos 

hídricos para o atendimento de seus objetivos internos. 

 

1.3.1 Conflito e Cooperação 

 

As interações interestatais para a apropriação dos recursos hídricos em bacias 

internacionais são comumente analisadas sob o prisma da dicotomia entre conflito e 

cooperação. Alguns autores tem se dedicado a demonstrar que há o predomínio da 

cooperação, uma vez que conflitos armados para a apropriação de recursos hídricos são 

raros e incipientes (Wolf, 1998; Hamner e Wolf, 1998; Wolf at all, 2003), enquanto outros 

defendem trata-se de um processo no qual as tensões e as assimetrias entre Estados são 

ocultadas pelos instrumentos de cooperação, e emergem em conflitos frente a cenários de 

escassez hídrica (Zeitoun e Warner, 2006; Cascão e Zeitoun, 2010; Zeitoun, 2013; Allan, 

2002a).  

Wolf (2003) refutou a ideia da guerra pela água a partir do mapeamento dos acordos 

internacionais bi e multilaterais que regulam as relações entre os Estados ribeirinhos nas 

263 bacias hidrográficas compartilhadas ao redor do mundo. O autor demonstrou que 

existem mais de 400 tratados que abordam usos de águas transfronteiriças distintos de 

navegação, firmados desde 1820, que demonstram a predominância de ações de 

cooperação.  

No entanto, Zeitoun e Warner e (2006) e Cascão e Zeitoun (2010) argumentam que 

conflito e cooperação estão, ambos, sempre presentes em qualquer interação interestatal e a 

alternância entre esses eventos constitui o processo de disputa pelo domínio de recursos 

hídricos. Zeitoun e Warner (2006) colocam que o conflito tende a ser associado a uma 



32 

 

ideia negativa, no entanto, ela parte da confusão conceitual entre hegemonia e dominação 

que, pra os autores, distinguem-se ente o exercício da liderança por meio de autoridade e o 

segundo é o exercício da liderança por meio da coerção, respectivamente. Warner (2008) 

corrobora com essa distinção e complementa o entendimento de que a hegemonia é uma 

estratégia de controle baseada no “soft power”, isto é, por meio de influência e 

legitimidade, que atraem as outras partes, o que é qualitativamente diferente da dominação, 

que para o autor é baseada no “hard power”, que se utiliza de instrumentos de coerção e 

violência. 

Uma relação hegemônica pode ter formas positivas e negativas de interação, sendo 

que formas negativas tendem a ser associadas com o conceito de dominação, o que gera a 

ideia de que conflitos são sempre negativos. Por isso, é necessário considerar que 

interações cooperativas nem sempre são positivas e interações conflituosas nem sempre 

são negativas. Interações cooperativas podem camuflar efeitos negativos das assimetrias de 

poder existentes entre os atores, contribuindo para a elevação da tensão nas relações e o 

consequente aumento da frequência e da intensidade dos conflitos, enquanto que interações 

conflituosas tendem a expor claramente essas assimetrias (Zeitoun e Warner, 2006; Cascão 

e Zeitoun, 2010). 

Ademais, a quantidade de instrumentos de cooperação ratificados é um indicativo de 

cooperação, porém não significa que esta ocorra de forma não-hegemônica, ou até mesmo 

que avance para além do documento firmado, o que exigiria uma análise mais aprofundada 

sobre a continuidade das ações previstas nos acordos.  

Neste sentido, Jägerskog (2008) assinala que se deve considerar porque e sob quais 

condições a cooperação ocorre. Para o autor, apesar da importância da distinção entre 

conflito e cooperação e da compreensão desses eventos enquanto resultados de um 

processo de disputa (e não enquanto eventos pontuais) é necessário considerar as relações 

de poder entre os atores da disputa, no geral e em cada evento. Para isso o autor considera 

que o conceito de hidro-hegemonia auxilia a melhor compreensão da 

multidimensionalidade do poder, em suas vertentes coercitiva, econômica, politica, 

cultural, discursiva e geográfica e como elas afetam determinam os resultados das disputas 

em torno das águas transfronteiriças. 
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1.3.2 Hidro-hegemonia 

 

O conceito de hidro-hegemonia foi inicialmente definido por Zeitoun e Warner 

(2006) como o exercício da hegemonia na escala da bacia hidrográfica, por meio de 

estratégias de controle do fluxo de água. Neste trabalho, os autores desenvolveram um 

quadro conceitual que correlaciona as formas de interação entre os Estados às estratégicas 

de controle do fluxo hídrico, propondo-o como uma ferramenta sistemática de 

identificação e análise de relações hidro-hegemônicas.  

Para Zeitoun e Warner (2006) as formas de interação entre os Estados estão 

relacionadas à centralização ou não do controle dos recursos hídricos pelo Estado 

hegemônico. Os autores apontam as interações podem ser de três tipos: 

 

o Compartilhado: Estado hegemônico negocia a divisão do controle pela água, o 

que remete a relações de cooperação; 

o Consolidado: a relação é de cooperação mínima e competição crescente entre os 

Estados, o que remete a relações tensas;  

o Contestado: a relação é de dominação e Estado hegemônico age unilateralmente 

para atingir seus interesses, o que resulta na intensa redução do poder do ator mais 

fraco, o que remete a relações competitivas e altamente acirradas.  

 

Zeitoun e Warner (2006) apontam que as estratégias de interação são compostas por 

táticas de controle dos recursos hídricos, que visam o estabelecimento de mecanismos de 

conformidade. O Estado hegemônico utiliza tais mecanismos para a criação da ideia da 

legalidade, por meio da qual justifica suas ações, explorando a fragilidade institucional e 

de conhecimento de outros Estados ribeirinhos. Os autores apontam quatro táticas: 

 

o Coercitiva: força militar, ação secreta (inteligência), pressão de coerção (embargos 

comerciais, isolamento diplomático); 

o Utilitária: incentivos comerciais, reconhecimento diplomático, proteção militar; 

o Normativa: ratificação de atos internacionais;  

o Hegemônica: securitização, discurso do conhecimento, discurso sancionado, 

articulação de apoio internacional, potencial de mobilização financeira e posição 

geográfica. 
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Assim, temos que no controle compartilhado o Estado hegemônico exerce o poder 

por meio da autoridade e do reconhecimento para o que, em geral, utiliza táticas utilitárias, 

normativas e hegemônicas. No controle consolidado a autoridade e o reconhecimento 

podem ser utilizados nas negociações do processo de disputa, porém a maximização dos 

objetivos individuais é prevalecente e reforçada pela ostensão do poder coercitivo. Já no 

controle contestado a ausência de negociação é respaldada pela supremacia do poder 

coercitivo, e o Estado hegemônico lança mão de táticas coercitivas e hegemônicas.  

As estratégias de controle dos recursos hídricos, por sua vez, vão definir a forma que 

será utilizada pelo Estado hegemônico para o controle dos fluxos hídricos. Para Zeitoun e 

Warner (2006) são de três tipos de forma: 

 

o Captura: consiste na alteração da distribuição natural dos recursos a partir da 

execução de projetos que afetam o fluxo ou a qualidade do recurso em benefício do 

Estado hegemônico, tais como aquisição e anexação de terras e construção de 

estruturas hidráulicas em larga escala, como diques e sistemas de bombeamento;  

o Contenção: consiste em estratégias que o Estado hegemônico lança mão para 

influenciar ou conter os interesses e a atuação do(s) Estado(s) mais fraco(s), por meio 

de mecanismos de conformidade (ratificação de atos internacionais), ou de indução 

de crenças ideológicas;  

o Integração: consiste na promoção de acordos por meio de incentivos e 

mecanismos utilitários, que podem implicar em algumas concessões de poder por 

parte do ator hegemônico, resultando em uma percepção positiva da relação por parte 

dos outros atores. 

 

Além disso, os autores associam as formas de interação e de controle dos fluxos 

hídricos à metodologia de mensuração da intensidade de um evento de interação por água, 

proposta por Yoffe e Larson (2001). Para os autores, os trabalhos que abordaram o 

conceito previamente não o desenvolveram profundamente ou não o teorizaram de forma 

suficiente, especificamente por não considerarem duas questões importantes: a existência 

de variação de intensidade de conflitos e a existência de relações de poder entre os Estados 

ribeirinhos de uma determinada bacia, que extrapolam a questão hídrica.  

O quadro da hidro-hegemonia assim proposto foi adaptado por Paula e Ribeiro 

(2015), conforme consta na tabela 1 a seguir apresentada.  



35 

 

Tabela 1: Quadro de Hidro-Hegemonia: natureza da interação interestatal a partir de recursos hídricos transfronteiriços.  

Forma de                    

Hidro-

Hegemonia

Principal                

Estratégia de                            

Controle de 

Água

Forma de Interação

Distribuição 

Potencial                

da Água

Forma de 

Conflito

Escala de 

Intensidade do 

Envento                       

de Interação*

Estágios do 

Desenvolvimento 

do Conflito**

Estado das 

Relações

7
6
5
4
3
2
1
0 Paz estável

-1

-2

-3

-4

-5 Crise Ocupação Militar

-6
Guerra de baixa 

intensidade

-7
Guerra de alta 

intensidade

**NATO, 1999*Yoffe et al, 2001

Descrição do Evento de Interação

Grande aliança estratégica  (Tratado Internacional de água doce)
Apoio militar, economico ou estratégico

Apoio cultural ou científico (não estratégico)
Suporte verbal oficial sobre objetivos, valores e regime
Pequenas trocas oficiais, falas ou expressões políticas - apoio verbal moderado 
Atos de interação internacional neutros ou não significantes

Expressões verbais moderadas, revelando discordância na interação

Expressões verbais fortes, revelando hostilidade na interação

Ações diplomático-econômicas hostis

Acordo não militar, econômico, tecnológico ou industrial

Unificação voluntária de nações

Positiva / 

Liderança
Integração

Controle                        

Compartilhado                    

(cooperação)

                                          

Equitativa

(Fluxo)

Captura do   

Recurso,     

contenção

Controle              

Contestado 

(competição)

Degativa / 

Dominação

Ações militares de pequena escala

Ações de guerra extensivas causando mortes, deslocamentos ou altos custos estratégicos

Declaração formal de guerra

Ações político-militares hostis

R
el

aç
õ

es
 q

u
en

te
s

Relações frias

Guerra

Guerra fria

Captura do   

Recurso,  

contenção

Controle             

Consolidado 

(competição)

               Não 

equitativa                                                                                                                                                                                            

Distribuição 

incerta

Conflito 

violento

P
az

 D
u

rá
v

el
P

az
 i
n

st
áv

el

Sem conflito 

significante

Conflito frio

Resultado Provável Resultado Menos Provável

 

Fonte: Paula e Ribeiro, 2015.
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O quadro da hidro-hegemonia permite associar a intensidade do evento de interação 

entre os Estados, que está relacionada ao estágio de desenvolvimento do conflito, à 

estratégia de controle da água, à forma de interação a partir de uma questão hídrica e a 

consequente distribuição potencial da água. 

Cascão e Zeitoun (2010) adicionaram à definição inicial de Zeitoun e Warner (2006) 

o entendimento de que a hidro-hegemonia é a “hegemony active at the basin scale, and 

occurs where control over transboundary flows is consolidated by the more powerful 

actor” (Cascão e Zeitoun, 2010, p.27). Para eles, portanto, a hidro-hegemonia ocorre 

quando o controle do fluxo hídrico da bacia é realizado pelo país hegemônico.  

Considerando que a hidro-hegemonia é uma categoria do conceito hegemonia, 

Warner (2008) aponta a bacia hidrográfica como uma unidade de segurança hidropolítica 

que requer atenção às reivindicações e à necessidade de coordenação do uso de um recurso 

natural interdepentente considerando os interesses distintos. Desta forma, pensar em 

distintas escalas para o entendimento das interações interestatais em torno de recursos 

hídricos, sejam elas consideradas cooperativas ou conflitivas, é crucial para o 

entendimento das relações hidro-hegemônicas. 

 

1.3.2.1 Escalas da Hidro-hegemonia 

 

Warner (2008) aponta quatro escalas para a análise de relações hidro-hegemônicas: 

nacional, bacia hidrográfica, regional e global. Cada escala, no entanto, não pode ser 

analisada dissociada das outras uma vez que elas interagem entre si, colidindo diversos 

interesses de uso da água de atores distintos. É justamente em torno desses interesses e do 

poder de influência de cada ator em cada escala, que a análise das relações hidro-

hegemônicas se dará. 

A escala nacional é caracterizada pela existência de uma estratégia hegemônica do 

Estado para controlar os recursos hídricos em seu território, mesmo não havendo interação 

internacional territorial direta. Contudo, os Estados nem sempre são os atores hegemônicos 

dentro de seu próprio território, tendo que interagir com atores não Estatais cada vez mais 

fortes no mundo contemporâneo, tais como grupos paramilitares, corporações 

internacionais e serviços de segurança privados e organizações da sociedade civil, que 

atuam dentro dos limites do território Estatal (Warner, 2008). Como já vimos, é o Estado 

que detém o poder sobre o domínio dos recursos hídricos em seu território, e é ele quem 
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pode utilizar estratégias de controle hídrico através de instrumentos de poder unicamente 

sob sua tutela como, por exemplo, instalação de infraestruturas de controle hídrico 

intranacionais e/ou leis específicas sobre usos dos recursos hídricos, a fim de conter o 

poder de outros atores. Assim, a hegemonia do Estado na escala nacional ocorrerá caso o 

grupo político que o opera tenha interesse em utilizar o aparato estatal para exercê-la.  

O exercício da hidro-hegemonia na escala da bacia hidrográfica está relacionado aos 

usos predominantemente, mas não exclusivamente, econômicos da água, tais como 

irrigação, geração de energia, navegação e abastecimento urbano. Nessa escala, o Estado 

hegemônico define qual o seu interesse de uso, que pode, por vezes, impedir ou limitar os 

interesses de outros ribeirinhos (Warner, 2008).  

Na escala regional, a hidro-hegemonia ocorre por meio da influência exercida por um 

país hegemônico sobre os países vizinhos, não necessariamente ribeirinhos. A supremacia 

do poder de um Estado na escala regional traz certo grau de ordem à região, principalmente 

naquelas historicamente instáveis por motivos culturais e religiosos, como o Oriente Médio 

e o norte da África. Warner (2008) aponta ser pouco provável, nessa escala, que a água 

seja a única base para as aspirações hegemônicas, posto que outros recursos naturais, como 

o petróleo e o gás natural, podem desempenhar um papel crucial na formação das ambições 

hegemônicas em uma região com escassez de água. 

Por fim, na escala global a hidro-hegemonia está relacionada ao desenvolvimento do 

mercado da água. A escala global torna-se relevante a partir do momento em que a 

globalização, associada à questão ambiental, ilumina as limitações físicas dos territórios 

associadas à disponibilidade de recursos naturais (Warner, 2008).  

Conforme apontam Ribeiro, Sant´Anna e Villar (2013), quando se trata de uma bacia 

hidrográfica complexa na qual atuam diferentes Estados em torno do uso de águas 

transfronteiriças a análise multiescalar é necessária para a compreensão dos focos de 

tensão. A análise sob a perspectiva de uma das escalas apontadas acima pode obscurecer 

outros elementos necessários à compreensão do problema, que muitas vezes só será 

apreendido ao se relacionar diferentes escalas. 

 

1.3.2.2 Pilares de Poder da Hidro-hegemonia 

 

A análise de relações hidro-hegemônicas requer o entendimento da relação de poder 

entre os interessados no uso dos recursos hídricos. Como já vimos neste trabalho, toda 
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relação de poder é assimétrica, porém, para Cascão e Zeitoun (2010) as relações de poder 

em torno da água não são estáticas ou irreversíveis. Por vezes, Estados não hegemônicos 

podem ter maior poder em uma determinada negociação em função de elementos que 

agregam vantagens à sua posição momentânea, o que confere importância à compreensão 

das relações de poder que compõe interações interestatais em torno da água.  

Allan (2002b) aponta que assimetrias de poder afetam as negociações em torno de 

tensões que envolvem usos múltiplos da água, corroborando com a ideia da importância da 

análise das relações de poder entre os Estados. O autor enfatiza que Estados hegemônicos 

sempre terão como objetivo direcionar questões e persuadir as demais partes com o fim de 

atingir ou privilegiar interesses unilaterais. Tal fato reafirma a importância da hidro-

hegemonia enquanto conceito que sistematiza a composição de poder de cada Estado 

interessado nos recursos hídricos.  

Zeitoun e Warner (2006) apresentam três pilares da hidro-hegemonia: 

 

o Posição geográfica: localização do território de cada Estado em relação aos outros 

Estados e em relação ao fluxo hídrico (montante ou jusante); 

o Capacidade de exploração do recurso: tecnológica e de infraestrutura;  

o Poder: econômico, político e militar. 

 

Para esses autores o poder na perspectiva hidro-hegemônica tem três 

dimensões: 

 

o Poder de mobilização de capacidades: militar, econômica, modos de produção, 

acesso ao conhecimento, suporte político, bem como características do território e 

posição geográfica; 

o Poder de controlar as regras do jogo: determinação da agenda, capacidade de 

negociação; 

o Poder das ideias: legitimação do conhecimento, geração de ideias sobre o tema.  

 

Após esta primeira proposta Cascão e Zeitoun (2010) reelaboraram a composição da 

hidro-hegemonia, propondo a existência de quatro pilares de poder, definindo-os da 

seguinte forma: 
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o Poder geográfico: consiste na posição geográfica do território de um Estado em 

relação aos recursos hídricos e à posição dos territórios dos outros Estados 

ribeirinhos (montante ou jusante do corpo d´água, presença de nascentes); 

o Poder material: é a capacidade de mobilização econômica, militar, tecnológica e 

de apoio político e econômico internacional; 

o Poder de negociação: é a capacidade de controle e influência da agenda política, 

por meio da definição de suas regras, pautas, necessidades e prioridades; 

o Poder ideacional: é a capacidade que um ator tem de impor e legitimar suas ideias 

e narrativas particulares, por meio de estruturas de conhecimento, discursos 

sancionados, manipulação da interação com os demais ribeirinhos, compartilhamento 

ou retenção de dados.  

 

A composição de poder proposta por Cascão e Zeitoun (2010) fixa a caracterização 

de uma relação hidro-hegemonica a partir do controle do fluxo hídrico, ou seja, a hidro-

hegemonia só existirá a partir do controle do fluxo hídrico e o Estado que o controla será o 

país hidro-hegemônico. Com essa premissa, esquematizamos o conceito da hidro-

hegemonia da seguinte maneira: 

 

Figura 3: Modelo Esquemático da Hidro-hegemonia 

 

Organizado pela autora. 

 

O controle do fluxo hídrico pode se dar pela configuração geografia da bacia 

hidrográfica no território, ou seja, posição do território em relação ao fluxo hídrico 

(montante ou jusante em relação aos outros territórios); parcela da bacia contida em cada 

território; volume hídrico e potencial hidráulico correspondente a cada parcela da bacia em 
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cada território. Porém, como vimos, ele não se limita ao aspecto físico. Um Estado não 

hegemônico cujo território contenha parcela relevante da bacia hidrográfica, do volume 

hídrico e do potencial hidráulico, pode não ter o poder material necessário para o domínio 

desses recursos. Assim o Estado detentor do poder material pode influenciar ou conter o 

controle dos recursos hídricos, ainda que estes não estejam em seu território, visando 

atender a seus interesses. Nesse contexto, aos países não hegemônicos cabe explorar o 

poder das ideias visando alcançar melhor posicionamento nas negociações que envolvem 

disputas pelo uso da água.  

 

1.4 Considerações Parciais 

 

Os Estados são organismos políticos constituídos e operadas pela classe política 

dominante em um dado momento histórico. A sua existência pressupõe a existência de um 

território e de um povo, sobre os quais exerce poder. O território é definido e delimitado 

por relações de poder ao longo do processo histórico, e por isso não é fixo. Nos diferentes 

momentos históricos, a constituição dos territórios mudou assim como a constituição dos 

Estados. A definição do conceito de soberania acompanhou o processo histórico, tendo 

sido redefinido a partir dos interesses da classe política que operaram o Estado em cada 

momento, de forma a respaldar as suas ações. 

A atual interdependência entre os Estados, materializada pelos diversos fluxos 

existentes entre eles e pelos impactos ambientais que atingiram dimensões globais, 

constitui um novo momento histórico, conferindo inflexão à rigidez da inviolabilidade do 

território e da soberania absoluta dos Estados, que parece ser útil aos Estados 

hegemônicos.    

A rigidez territorial e a soberania absoluta, enquanto instrumentos de hegemonia se 

prestam à defesa dos interesses dos Estados mais poderosos no sistema político fechado 

que caracterizou o século XX. No século XXI, a interconexão global e irreversível de 

fluxos tecnológicos, materiais, informacionais e ambientais, revela a necessidade de 

flexibilizar a ideia da inviolabilidade do território e da soberania absoluta, para a 

construção de soluções interdependentes para os problemas interdependentes. Faz-se 

necessário, no entanto, ter clareza de que a própria interdependência é construção 

conceitual dos Estados hegemônicos diante deste novo processo histórico, que podem 
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utilizá-la para dar continuidade ao domínio e à exploração territorial de Estados não 

hegemônicos. 

Os recursos naturais ainda são alvo do processo de exploração territorial dos Estados 

hegemônicos. Dentre os recursos naturais, a água é cada vez mais objeto de disputas entre 

os Estados, por ser substância fundamental da existência da vida, e também por ser 

indispensável a alguns processos produtivos. Quando a água constitui um recurso hídrico 

transfronteiriço, as disputas pelo seu domínio se desdobram tendencialmente em conflitos 

não armados, cuja superação transita entre a ideia da soberania realista e a ideia da 

soberania compartilhada . A compreensão desses conflitos se dá pela compreensão das 

relações de poder entre os interessados em dominar os recursos hídricos, bem como no 

entendimento de cada pilar de poder, especialmente os ‘não-materiais’, de compreensão 

subjetiva. 

Os conceitos explorados neste capítulo serão utilizados para a análise do conflito 

diplomático ocorrido entre 2008 e 2009 entre Brasil e Paraguai. Esse conflito é 

compreendido como um dos eventos que compõe a hidropolítica desta relação bilateral, 

uma vez que se tratou de tensão em torno do domínio dos recursos hídricos 

transfronteiriços do rio Paraná, trecho que historicamente em disputa por esses dois 

Estados. A relação bilateral entre Brasil e Paraguai é hidro-hegemônica, afirmação que 

exploraremos em detalhe no próximo capítulo.   
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2.  ÁGUAS DO ALTO PARANÁ E O PODER GEOGRÁFICO BRASILEIRO 

 

Neste capítulo apresentaremos como a bacia do Alto Paraná está inserida na Bacia 

do Prata. Apresentaremos sua localização bem como a sua distribuição geográfica. 

Veremos que a distribuição territorial da bacia é acentuadamente assimétrica e que os 

principais empreendimentos hidroelétricos existentes na bacia do Alto Paraná estão em 

território brasileiro, o que resulta no controle físico do fluxo hídrico, motivo pelo qual o 

Brasil detém o poder geográfico nesta relação. 

Em seguida retomaremos alguns documentos históricos que revelam a existência de 

divergências quanto à interpretação do traçado da linha de limite territorial entre Brasil e 

Paraguai desde antes da Guerra do Paraguai. A compreensão desse histórico é relevante, 

pois veremos que se trata, sobretudo, da disputa territorial pelo domínio do complexo das 

Sete Quedas, desnível topográfico que, junto com a massa de água, compõe os recursos 

hídricos transfronteiriços do rio Paraná. Apresentaremos os atos bilaterais vigentes que 

definem a delimitação dos limites territorial e veremos que há um litígio fronteiriço 

decorrente da divergência de interpretação do Tratado de Limites de 1872. Veremos que 

tais divergências são a origem da Ata de Iguaçu e, por consequência, do Tratado de Itaipu. 

O Tratado de Itaipu, por sua vez, fortalece o poder geográfico brasileiro, pois abre a 

possibilidade do controle normativo do fluxo hídrico. 

 

2.1 A Bacia do Paraná na Bacia do Prata 

  

A bacia hidrográfica do rio da prata, ou Bacia do Prata, é uma das 263 bacias 

hidrográficas compartilhadas existentes no mundo (UNEP, 2002). Sua extensão é de 3,1 

milhões de km² e abrange os territórios de cinco Estados sul-americanos, quais sejam, 

Brasil, Bolívia, Argentina, Paraguai e Uruguai, como ilustra o mapa a seguir apresentado.  
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Mapa 2: Distribuição territorial da Bacia do Prata na América do Sul 

 

 

Fonte: Modificado de IBGE, 2006. 

Elaborado por: Ana Lígia Guerra 
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A Bacia do Prata é composta por três sub-bacias principais, quais sejam, a bacia do 

rio Paraguai, a bacia do rio Paraná e a Bacia do rio Uruguai, mais a bacia de jusante, do 

próprio rio da Prata que nomeia a bacia principal (CIC, 2011).  

A divisão territorial dessas sub-bacias se dá da seguinte forma: 

 

o Rio Paraguai: abrange os territórios de Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina;  

o Rio Paraná: abrange os territórios de Brasil, Paraguai e Argentina;  

o Rio Uruguai: abrange os territórios de Brasil, Uruguai e Argentina; 

o Rio da Prata: abrange os territórios de Argentina e Uruguai. 

 

O mapa a seguir ilustra a distribuição territorial das sub-bacias principais que 

compõe a Bacia do  Prata e os principais rios que as nomeiam. 

 

Mapa 3: Localização e Distribuição Territorial da Bacia do Prata  

 

 

Fonte: Modificado de IBGE 2006 e CLARIS LPB 2016. 

Elaborado por: Ana Lígia Guerra. 
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A magnitude da Bacia do Prata não está relacionada apenas à sua dimensão territorial 

ou ao seu volume hídrico: nela habitam mais de 100 milhões de pessoas, distribuídas, 

predominantemente, em 57 cidades com população maior que 100 mil habitantes. Dentre 

essas cidades incluem-se quatro capitais federais, quais sejam, Buenos Aires (Argentina), 

Brasília (Brasil), Assunção (Paraguai) e Montevideo (Uruguai) e uma capital 

administrativa (Sucre, Bolívia). Ademais nela também está concentrada cerca de 70% do 

produto interno bruto (PIB) per capta dos cinco Estados ribeirinhos que a compõe (CIC, 

2011). Na tabela a seguir sintetizamos as principais características da distribuição 

territorial da Bacia do Prata. 

 

Tabela 2. Distribuição Territorial da Bacia do Prata: Área, População e PIB 

PIB

Paraná Paraguai Uruguai Prata Total U$S Bilhões

565.000 165.000 60.000 790.000

37,4% 15,1% 16,4% 25,5%

205.000 205.000

18,7% 6,6%

890.000 370.000 155.000 1.415.000

58,9% 33,8% 42,5% 45,6%

55.000 355.000 410.000

3,6% 32,4% 13,2%

150.000 150.000

41,1% 4,8%

Total por Subbacia 1.510.000 1.095.000 365.000 130.000

% da Bacia do Prata 48,7% 35,3% 11,8% 4,2%

Vazão Média Anual 17.100m³/s 3.800m³/s 4.500m³/s 25.000m³/s

Extenção do Rio Principal 4.300km 2.500km 1.600km 290km

731,5

-

-- -

3.100.000 101.656.965

5.163.598 7

3.043.969 11,9

- - -

-

-

26.274.861

1.718.908

144,8

9,4

558,465.455.629

Argentina

Bolívia

Brasil

Paraguai

Uruguai

-

Distribuição Territorial da Bacia do Prata: Área, População e PIB

PopulaçãoPaís
Área da Bacia (Km²)

 

Fonte: CIC (2011). Adaptado pela autora. 

 

A partir dos dados gerais da distribuição territorial é possível verificar que o Brasil é 

o Estado com maior projeção na Bacia do Prata: em seu território está quase a metade da 

área da bacia (48,7%), nele habita cerca de 75% da população total da bacia e gera-se cerca 

de 65% do PIB total da Bacia do Prata.  Da parcela total da Bacia do Prata em território 

brasileiro (1.415.000km²), cerca de 63% (890.000km²) corresponde à sub-bacia do rio 

Paraná.  
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2.1.1 Distribuição Territorial da Bacia do Paraná 

 

A área da bacia do rio Paraná abrange 48,7% da área total da Bacia do Prata e é a 

maior de suas sub-bacias. Ela é subdividida em bacia do Alto Paraná, que abrange os 

territórios de Brasil e Paraguai, e bacia do Baixo Paraná, que abrange os territórios de 

Argentina e Paraguai, como ilustra o mapa a seguir.  

 

Mapa 4: Distribuição territorial das sub-bacias do rio Paraná 

 

Autora: Mariana de Paula 

Fonte: Modificado de IBGE 2006 e CLARIS LPB 2016. 

Elaborado por: Ana Lígia Guerra 
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A totalidade da bacia do Paraná que está em território brasileiro corresponde à sub-

bacia do Alto Paraná, ou seja, 890.000km² (cerca de 58,9% da área total desta bacia). A 

bacia do Paraná em território paraguaio compreende porções da sub-bacia do Alto Paraná e 

porções da sub-bacia do Baixo Paraná. O mapa a seguir ilustração a distribuição territorial 

da bacia do Alto Paraná. 917,5 

 

Mapa 5: Distribuição Territorial da Bacia do Alto Paraná 

 

 

Autor: Mariana de Paula 

Elaborado por: Ana Lígia Guerra 

Fonte: Modificado de IBGE 2006 e CLARIS LPB, 2016. 

 

Do total da população brasileira residente na Bacia do Prata (cerca de 65 milhões) 

aproximadamente 61 milhões habitam a bacia do Alto Paraná, o que representa 32% da 

população total do país. A densidade demográfica da bacia do Alto Paraná resulta na maior 

demanda por recursos hídricos do país, que equivale (31% da demanda total nacional). Os 

maiores consumidores são as atividades agrícolas (42% da demanda total), e as atividades 

industriais, que demandam 27% da demanda total (ANA, 2015). 

A subdivisão da bacia do Paraná ocorre a partir da confluência do rio Iguaçu com o 

rio Paraná, isto é, a montante da confluência está a bacia do Alto Paraná e a jusante está a 

bacia do Baixo Paraná. A bacia do Alto Paraná corresponde quase totalmente à área de 
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drenagem cujo fluxo hídrico verte para o reservatório da Itaipu Binacional, como veremos 

a seguir.  

 

2.1.2 Controle Físico do Fluxo Hídrico da Bacia do Alto Paraná 

 

 O controle físico do fluxo hídrico da bacia do Alto Paraná é operado por um 

conjunto de estruturas existentes nos diversos municípios da bacia, para o controle da 

vazão dos cursos d´água. Esse conjunto de estruturas é composto por casas de máquinas, 

estações elevatórias, sistemas de represamento e usinas hidrelétricas cuja operação regula a 

vazão dos corpos d´água com o objetivo de manter o fluxo hídrico estável.  

A totalidade do conjunto de estruturas existentes na bacia do Alto Paraná para o 

controle do fluxo hídrico está em território brasileiro. Ele é dividido em dois sistemas: o 

Sistema Itaipu (Paula, 2015), que controla o fluxo hídrico que verte para o reservatório de 

Itaipu e o Sistema Iguaçu, que controla o fluxo hídrico do rio Iguaçu, que não verte para o 

reservatório da binacional. A barragem da Itaipu Binacional é a estrutura de controle do 

Sistema Itaipu mais a jusante da bacia do Alto Paraná. A figura a seguir ilustra a 

distribuição espacial das principais usinas hidrelétricas com reservatório que compõe o 

Sistema Itaipu. 
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Figura 4: Controle do Fluxo Hídrico na Bacia do Alto Paraná 

 

 

Fonte: ONS, 2016, p.14. 

 

O Sistema Itaipu é composto por 11 usinas hidrelétricas com reservatório, 25 usinas 

sem reservatório, dois reservatórios de controle de cheias, 18 estruturas de controle de 

vazão em pontos com restrição de vazão máxima e 14 reservatórios específicos para o 

controle de estabilidade do fluxo hídrico no Porto São José, ultima estrutura de controle 

antes do reservatório da Itaipu Binacional. Além destas, encontram-se em construção 

outras duas usinas hidrelétricas com reservatório. A figura a seguir ilustra a complexidade 

das estruturas de controle do fluxo hídrico do Sistema Itaipu. 
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Figura 5: Diagrama esquemático do sistema de aproveitamento hidrelétrico da bacia 

do Alto Paraná  

 

Fonte: Adaptado de ONS, 2016, p.17. 

 

Considerando que para que uma relação seja considerada hidro-hegemônica um dos 

Estados ribeirinhos deve ter o controle do fluxo hídrico da bacia que compartilha (Cascão e 

Zeitoun, 2010) o Brasil, a partir dos sistemas de controle do fluxo hídrico da bacia do Alto 

Paraná, pode ser entendido como o Estado hidro-hegemônico. Ademais, isto permite 

afirmar que a hidro-hegemonia está caracterizada independentemente de existência da 
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Itaipu Binacional, dada a possibilidade de contenção do fluxo hídrico da bacia do Alto 

Paraná pelas estruturas existentes em território brasileiro. 

No entanto, o domínio dos recursos hídricos existentes no trecho transfronteiriço do 

rio Paraná, que delimita parte do limite territorial entre Brasil e Paraguai, sempre foi objeto 

de interesse dos Estados limítrofes, dado o potencial hidráulico e o volume de água ali 

existente. A articulação para o aproveitamento econômico era, pois, uma questão de 

acomodação de interesses entre esses Estados, como veremos a seguir.  

 

2.2 Limite Territorial entre Brasil e Paraguai 

 

A extensão atualmente declarada do limite territorial entre Brasil e Paraguai é de 

1.365,4 km. Desses, 928,5 km ocorrem em cursos d´água, denominados de limites fluviais, 

e os outros 436,9 km ocorrem em divisores de água, denominados de limites terrestres. Até 

o momento foram implantados 910 marcos que definem a linha de limites territoriais entre 

Brasil e Paraguai, havendo pendências para a definição de cerca de 190 quilômetros 

compreendidos entre a barragem da Itaipu Binacional e a quinta maior queda do Salto 

Grande de Sete Quedas, e desta em direção ao divisor de águas da Serra do Maracaju 

(SCDL, Itamaraty, 2016). 

 

2.2.1 Precedentes Históricos 

 

Em meados do Século XIX alguns documentos trocados entre o Império brasileiro 

(1822 a 1889) e o Paraguai, demonstram divergências quanto ao entendimento sobre os 

limites territoriais. O contexto histórico é a expansão do Império brasileiro na Bacia do 

Prata, em busca da construção de sua hegemonia  e a questão premente naquele momento é 

a liberação da navegação nesta bacia, além da afirmação dos limites territoriais e a 

afirmação de poder (Bandeira, 2012). 

Bandeira (2012, p.199) define o Império brasileiro como única unidade política em 

condições de projetar “a vontade social de suas classes dominantes” sobre as demais 

unidades políticas da região, definindo assim o caráter imperialista do Estado brasileiro à 

época. O autor assinala que a estratégia para a expansão hegemônica do Império brasileiro 

era mercantilista, por meio do controle das grandes vias comerciais e dos mercados, para o 

que o domínio das rotas de circulação era fundamental. Este fato explica a predominância 



52 

 

do debate sobre a liberação da navegação na Bacia do Prata, não só no âmbito da relação 

bilateral mas também no âmbito regional.   

Associada, em parte, à liberação da navegação, estavam as divergências sobre a 

interpretação dos limites territoriais. O Tratado de Alliança Defensiva, datado de 25 de 

Dezembro de 1850, sinaliza as divergências quanto à delimitação da fronteira, 

determinando que as partes, assim que possível nomeiem, dentro do prazo de seis anos, 

representantes para regularem por outro tratado o comércio, navegação e limites entre 

ambos os países. Fica expressa nesse documento a preocupação dos signatários em garantir 

a navegação do Rio Paraná ao Rio da Prata. 

Em seguida, datado de 27 de abril 1855 uma proposta para o Tratado de Amizade, 

Comércio e Navegação entre o Império do Brasil e a República do Paraguai tratou, 

principalmente, das regras mútuas de navegação mercante e militar. Abrangeu a navegação 

própria e de terceiros, ou seja, Estados ribeirinhos ou não, nos trechos fronteiriços dos rios 

Paraguai e Paraná, em tempos de paz ou de guerra com terceiros, bem como da circulação 

e permanência de cidadãos e súditos em ambos os territórios, não havendo menção 

expressa às divergências sobre os limites dos territórios.  

Na mesma data uma Convenção Adicional ao Tratado, que fez menção à 

discordância dos representantes das partes em relação à delimitação da fronteira, 

concordando em adiar a elaboração do Tratado de Limites para até um ano, atrelando à este 

fato a troca das ratificações do Tratado de Amizade que estava sendo discutido. 

Convenciona-se neste documento que nenhum uso será dado por nenhuma das partes ao 

território em litígio até que a troca das ratificações aconteça.  

Em decorrência da divergência de delimitação de fronteira, o governo brasileiro 

emitiu uma nota ao governo paraguaio no dia seguinte, em 28 de abril de 1855, 

comunicando que o seu representante regressaria ao Brasil de imediato para prestar 

esclarecimentos ao imperador. Se interpretarmos este fato por meio da escala de 

intensidade de um evento de interação entre Estados, proposta por Yoffe e Larson (2001), 

o classificaremos como de nível -3, pois revela uma ação diplomática hostil, natural do 

ambiente pré-guerra deste período.  

 Em 8 de julho de 1855 uma nota mais extensa é emitida pelo Brasil ao Paraguai, 

argumentando detalhadamente os motivos pelos quais o Brasil não precisaria da ratificação 

do Tratado de Amizade para garantir da circulação de seus navios, já assegurada pelo 

Tratado de Aliança Defensiva de 1850. Neste documento o Império brasileiro, dentre 
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outras questões, defende os princípios por ele utilizados em sua proposta da delimitação da 

fronteira, argumentando que ditos princípios são os mesmos utilizados para a delimitação 

de outros trechos do território, com outros países vizinhos, além de seguir os ajustes 

territoriais das antigas Metrópoles (Espanha e Portugal), expressos em outros dois tratados 

de 1750 e 1777, apesar de reconhecer divergências de interpretação também sobre esses 

documentos.  

Esta nota cita ainda outra proposta de Tratado da Amizade, Comércio e Navegação 

entre o Império do Brasil e a República do Paraguai, por ele elaborada a partir dos 

mencionados princípios de delimitação territorial, que foi ratificada pelo Paraguai em 

1844. O império interpreta esta ratificação como a aceitação dos princípios de delimitação 

de fronteira, porém este mesmo Tratado não é ratificado à época pelo Brasil. Ademais, 

neste documento fica expresso o descontentamento do Império Brasileiro com as 

constantes recusas e morosidade da República do Paraguai em empenhar esforços para a 

liquidação das pendências em relação à delimitação da fronteira. 

Em abril de 1856 Brasil e Paraguai firmam Tratado da Amizade, Navegação e 

Comercio, ratificado no mesmo ano por ambas as partes, pretendendo o estreitamento das 

relações a partir do que se esperava encontrar uma solução amigável para a delimitação da 

fronteira. Esse tratado em pouco se difere da proposta de Tratado da Amizade de 1855. 

Possui 20 artigos que tratam basicamente das regras mútuas de navegação nos rios 

Paraguai e Paraná bem como de circulação e fixação de pessoas em ambos os territórios, 

estabelecendo condições para a navegação de navios próprios e de terceiros, mercantes e 

de guerra por estas águas, bem como conduta em relação à cidadãos eventualmente 

residentes no território alheio, em casos de paz ou guerra com terceiros.  

Na mesma data firmam a Convenção de Limites, ratificada pelas partes no mesmo 

ano, documento que relata não ser possível o estabelecimento de um tratado definitivo 

sobre o reconhecimento das fronteiras, concordando as partes em adiar a definição dos 

limites para uma época mais oportuna, dentro do prazo de seis anos, até quando fica 

entendido que nada será empreendido no território em litígio, mesmo procedimento 

adotado em 1855. Cabe ressaltar que o Paraguai ratificou esta convenção com ressalvas 

expressas por meio de trocas de notas. As ressalvas registram a discordância da redação do 

artigo II, que determina a manutenção do “uti possidetis actual
9
” da área em litígio, 

                                                           

9
 “Direito de posse efetiva adquirida por ocupação e uso do território (...) foi aplicado pelos castelhanos e 

portugueses antes da formação de estados nacionais na América Meridional. O mesmo principio foi aplicada 
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argumentando que não poderia ser admitido esse critério uma vez que o mesmo consistia 

justamente na divergência.  

Em 1864 a eclosão da Guerra do Paraguai cessa as relações diplomáticas entre Brasil 

e Paraguai, que será retomada em 1872, com a assinatura do Tratado de Paz e Amizade 

Perpétua. O artigo 2º desse Tratado documenta a permanência de divergências fronteiriças, 

que versa que “Os limites do Império do Brazil com a República do Paraguay serão 

ajustados e definidos em tratado especial” (Tratado de Paz, 1872, p.1). Os artigos sétimo a 

décimo quinto desse Tratado estabelecem a liberdade de navegação dos rios Paraguai, 

Uruguai e Paraná para o comércio de todas as nações, bem como detalham os direitos e 

deveres para a circulação de embarcações, o que consolida o projeto do Império brasileiro. 

Esse histórico nos revela que as divergências sobre os limites territoriais entre Brasil 

e Paraguai sempre estiveram presentes na agenda bilateral e foram, inclusive, um dos 

motivos que conferiram tensão à relação bilateral no período que antecedeu a Guerra do 

Paraguai, como veremos a seguir. 

 

2.2.2 Limite territorial Brasil – Paraguai  

 

O limite territorial entre o Brasil e o Paraguai é delimitado pelo Tratado de Limites, 

firmado em 09 de janeiro de 1872. O primeiro parágrafo do tratado de Limites reconhece 

que as divergências territoriais “muito contribuíram para a guerra que desgraçadamente se 

fizeram os dois Estados” (Tratado de Limites, 1872, p.1) revelando que este motivo 

contribuiu para o acirramento da tensão entre as partes que culminou na Guerra do 

Paraguai. 

Este tratado foi complementado pelo Tratado de Limites Complementar, firmado em 

21 de maio de 1927 e pelo Protocolo de Instruções de Demarcação de Fronteira, ratificado 

em 09 de maio de 1930. Outros atos bilaterais que regem o processo de definição dos 

limites territoriais são a Ata de Iguaçu de 22 de junho de 1966; o Protocolo Adicional ao 

Tratado de 1927, de 4 dezembro de 1975; as Notas aprovando a adjudicação das ilhas do 

rio Paraguai, de 15 de fevereiro de 1978; as Notas Reversais de 12 de setembro de 1980, 

que estabelecem área Non Edificaendi de 25 metros de cada lado da linha limite; as Notas 

                                                                                                                                                                                

depois da constituição do estado nacional do Brasil na resolução da maior parte dos processos de delimitação 

do território” Brasileiro (Machado, 2002, p.6).  
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Reversais de 9 abril de 2008 que estabelecem área de 10 metros de cada lado da linha 

limite em zonas urbanas fronteiriças (Krukoski, 2012).  

O Tratado Complementar de 1927 determinou a formação de uma comissão mista 

para levantamento da planta do rio Paraguai, incluindo suas respectivas ilhas e canais. No 

Brasil esse trabalho atribuído à Segunda Comissão de Demarcação de Limites, instituição 

vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, que é responsável pelo trabalho de 

demarcação dos limites do território brasileiro com os territórios da Bolívia, do Paraguai, 

da Argentina e do Uruguai. A partir do Protocolo de Instruções de 1927 o trabalho da 

Segunda Comissão Mista de Demarcação de Limites ficou instituído de forma sistemática, 

com a realização de trabalhos de campo e reuniões anuais, que ocorrem desde 1932.  

Wilson Krukoski
10

 (2012) descreve que a definição do limite territorial entre Brasil e 

Paraguai segue um processo utilizado no âmbito do trabalho da Comissão Mista de 

Demarcação de Limites Territoriais Brasil - Paraguai, composto por quatro fases: 

negociação, delimitação, demarcação e caracterização. A fase inicial de negociação 

compreende o entendimento do que o autor chamou de “precedentes históricos”, isto é, o 

estudo de características culturais dos povos que de alguma forma se relacionam ou se 

relacionaram com a área fronteiriça, objeto da delimitação territorial. Também faz parte 

dessa fase a compreensão do histórico de negociações para o estabelecimento dos limites 

territoriais já realizadas entre as partes, incluindo aquelas fracassadas ou anuladas. Esta 

primeira fase revela que no processo em questão está implícito a necessidade da 

compreensão da conformação de um território enquanto apropriação de um povo e 

enquanto domínio do Estado. 

A segunda fase é a de delimitação dos limites, na qual ocorre a redação e a 

ratificação dos atos bilaterais que versam sobre os limites territoriais. Esta fase é 

essencialmente política, sendo conduzida por negociadores das partes que decidem, em 

gabinete, como deve ser traçada a linha delimitadora. Em geral a redação dos atos 

bilaterais ratificados no âmbito da fase de delimitação é bastante genérica quanto aos 

detalhes do traçado da linha de limites no terreno, se referindo às macroestruturas 

geomorfológicas ou hidrográficas, sem maior detalhamento (Krukoski, 2012). 

                                                           

10
 Wilson Krukoski foi, por 25 anos, funcionário da Segunda Comissão de Delimitação de Limites (SCDL), 

do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, encarregada das fronteiras com Bolívia, Paraguai, Argentina 

e Uruguai. O autor mantém a homepage http://www.info.lncc.br/, cujo provedor é o Laboratório Nacional de 

Computação Científica, vinculado ao MRE, na qual disponibiliza informações não classificadas e análises do 

trabalho da SCDL baseadas em sua experiência profissional. 
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A demarcação é terceira fase do processo de definição dos limites territoriais, e 

consiste na transplantação para o terreno do acordo atingido durante a fase de delimitação. 

Trata-se de uma fase estritamente técnica, na qual se implantam os marcos demarcadores 

ou marcos principais dos limites territoriais, com a devida documentação cartográfica de 

detalhe. Durante esta fase equipes demarcadoras de ambos os países, denominadas de 

Comissão Mista Demarcação e Caracterização de Limites Territoriais, encontram-se em 

campo e percorrem o trecho fronteiriço levantando e documentando informações do 

terreno, visando detalhar os atributos geomorfológicos utilizados como referência dos 

limites territoriais no ato bilateral firmado na fase anterior. O Embaixador brasileiro 

Souza-Gomes, no exercício de sua função diplomática enviou ao Paraguai nota reversal 

elaborada por Guimarães Rosa, à época Chefe da Divisão de Fronteiras, que definiu a 

demarcação como sendo  

“uma operação definitiva, de valor jurídico e alcance político, com efeitos permanentes. 

... Plantam-se os 'marcos principais', ou de 1.ordem, assinalando-se os 'pontos notáveis' 

... Tais pontos são descritos nas Atas, nas quais se consignam e registram suas 

coordenadas geográficas, e exarados nas Plantas e Cartas. Isto se chama 'demarcar'" 

(MRE, Nota 92, 1966, p.26, §58). 

 

Por fim, a última fase do processo de definição de limites territoriais é a 

caracterização na qual, “na medida em que o povoamento aumenta ... passa-se a melhor 

caracterizar ou densificar a linha anteriormente demarcada (...) mediante a implantação de 

marcos intervisíveis” (MRE, Nota 92, 1966, p.26, §59). Trata-se de fase contínua e 

permanente, assim como o trabalho de vistoria e manutenção dos marcos pretéritos, que 

em geral não é realizado de uma só vez, devido ao amplo e moroso processo de negociação 

que envolve a implantação de cada marco adicional (Krukoski, 2012). 

Da etapa de Caracterização de Limites, derivam os diferentes tipos de marcos que 

podem ser implantados, quais sejam, os Marcos de Limite, colocados exatamente por onde 

corre a linha e os Marcos de Referência, colocados próximos a linha de limite (em geral 

instalados nas margens do rio quando, este é a referência da linha de limite). Os marcos são 

ainda classificados como Principais (os primeiros), Secundários, Intercalados e 

Intermédios, que são implantados de acordo com as necessidades geradas em função do 

adensamento do uso e ocupação da zona fronteiriça, à meia distância dos marcos 

previamente instalados, até atingir-se a intervisibilidade do conjunto de marcos de limites. 

E os marcos de Deslinde, que indicam que a linha de limite não segue rigorosamente o que 

estava previsto no ato bilateral que ratificou a delimitação, o que ocorre geralmente nas 
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áreas fronteiriças com ocupação urbana mais adensada (Krukoski, 2012). Porém, é possível 

também que outros símbolos sejam utilizados para assinalar os limites territoriais de dois 

Estados, por meio da implantação de monumentos como, por exemplo, estátuas e obeliscos 

(Bernardi, 2009). 

Para o melhor gerenciamento das fases de delimitação e demarcação dos limites 

territoriais a Comissão Mista Demarcadora de Limites setorizou o limite territorial entre 

Brasil e Paraguai da seguinte forma: 

 

o Rio Paraguai: trecho compreendido do marco da tríplice fronteira Bolívia-

Paraguai-Brasil até a confluência com o rio Apa; 

o Setor I: trecho compreendido da confluência do rio Paraguai com o rio Apa 

até o marco da Nascente do Arroio Estrela; 

o Setor II: trecho compreendido da Nascente do Arroio Estrela até o Marco 

Iguatemi;  

o Setor III: trecho compreendido do Marco Iguatemi até o Marco Ibicuhy; 

o Setor IV: trecho compreendido do Marco Ibicuhy até o rio Paraná (Norte); 

o Rio Paraná:  

 Norte: trecho compreendido da Quinta Queda até a Barragem da  

Itaipu Binacional; 

 Sul: trecho compreendido da barragem da Itaipu Binacional ao marco 

da tríplice fronteira Paraguai-Brasil-Argentina. 

 

Os setores de trabalho dos limites territoriais entre Brasil e Paraguai são ilustrados no 

mapa a seguir apresentado. 
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Mapa 6: Setores de Trabalho da Comissão Mista Demarcadora de Limites Brasil-

Paraguai 

 

Autor: Mariana de Paula 

Elaborado por: Ana Lígia Guerra 

Fonte: Krukoski, 2012. 

 

Os limites fluviais entre Brasil e Paraguai compreendem os seguintes cursos d´água: 

rio Paraguai, rio Estrela, rio Apa e rio Paraná. Nos rios Apa e Estrela, a delimitação está 

definida no Artigo 1º do Tratado de 1872. Nesses rios, a linha de limite corresponde ao 

álveo, desde a sua nascente principal, na qual o curso d´água é denominado de rio Estrela, 

no alto da Serra Amambahy, até a sua foz na margem oriental do rio Paraguai. No rio 

Paraguai, a delimitação do limite está definida no Artigo 1º do Tratado Complementar de 

1927, que considera a linha de limite aquela que corresponde ao álveo desse rio, da 

confluência do rio Apa até o desaguadouro da Bahia Negra, pertencendo a margem 

esquerda ao Brasil e a margem direita ao Paraguai.  

O Protocolo de Instruções de Demarcação de Fronteira (1930), em seu Artigo 6º, 

complementa o Tratado Complementar, definindo que a linha de limites no rio Paraguai 

corresponderá à linha mediana do canal principal, de maior profundidade, mais fácil e 

franca navegação. A nota reversal de 15 de fevereiro de 1978 aprova o traçado da linha de 
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limites e a adjudicação das ilhas do rio Paraguai, no trecho compreendido entre a foz do rio 

Apa e o desaguadouro da Bahia Negra. Atualmente 28 ilhas encontram-se adjudicadas, 

quinze sob domínio brasileiro (Ilha Maria, Ilha da Onça, Ilha Fecho dos Morros, Ilha 

Cambá Nupá, Ilha Mandunã, Ilha do Cabrito, Ilhas Sucuri, Ilha Rosa, Ilhas da República, 

Ilha Santa Maria, Ilha Marechal Portela, Ilha da Cruz 2, Ilha Cova da Onça, Ilha do 

Chapéu, Ilha Sepultura), e treze sob domínio paraguaio (Isla Margarita, Isla Ibicuhy, Isla 

Yasy, Isla Martillo, Isla San Alberto, Isla Bragado, Isla Espinillo, Isla Ema, Isla Puerto 

Nuevo, Isla Yahapé, Islas Puerto Esperanza, Isla Ramos, Isla Yuquerí). 

No rio Paraná, a definição do traçado da linha de limites é dada pelo Artigo 1º do 

Tratado de 1872 (artigo 1º), que considera o álveo desse rio como o limite territorial entre 

os dois Estados  

“dar-se-á, desde onde começão as possessões brazileiras na foz do Iguassú até o Salto 

Grande das Sete Quédas do mesmo rio Paraná; Do Salto Grande das Sete Quédas 

continúa a linha divisória pelo mais alto da Serra do Maracajú até onde ella finda; D´ahi 

segue em linha recta, ou que mais se lhe approxime, pelos terrenos mais elevados a 

encontrar a Serra do Amambahy; Prosegue pelo mais alto dessa Serra até á nascente 

principal do rio Apa, e baixa pelo álveo deste até sua foz na margem oriental do rio 

Paraguay” (Tratado de Limites, 1872, Art. 1º, p.2).”  

 

 Em 1874, no decorrer dos trabalhos de demarcação dos limites terrestres do setor 

IV ficou estabelecido, durante a décima segunda reunião da Comissão Mista de Limites, 

que a linha limite demarcatória seguiria  

"Do marco do Ibicuhy segue a linha de divisória por mato ao rumo de 51º S.E. e 

distancia de 12,7km; sahe em campo junto à vertente principal do Igurey pu Garei e vai 

ao rumo de 41º N.E. na distância de 4,5 km; muda o rumo para 58º S.E. até 9,8 km 

sendo 3,5 ainda em campo e o restante na grande matta, que se estende até o Salto das 

Sete Quedas; continua por essa matta ao rumo geral de 69º N.E. na extensão de 61,3km, 

e depois, ao rumo geral de 53º S.E., atravessa dous pequenos campos e, com 46,3 km de 

distância neste ultimo rumo, chega à 5ª e mais importante das Sete Quedas, que são 

formadas pelo encontro da serra com o rio Paraná, havendo em frente uma pequena 

ilha" (Ata da 16ª Conferência, 1874, p.2).  

 

Os trabalhos da Segunda Comissão Mista de Demarcação de Limites transcorreram 

de forma pacífica até a década de 1960
11

 quando a implantação dos marcos territoriais 

                                                           

11
 O contexto histórico no qual ocorre a animosidade entre as comissões é o Golpe Militar brasileiro, em 

março de 1964. Os governos brasileiros que precederam o golpe militar (Jânio Quadros e João Goulart), 

frente a necessidade do incremento de oferta de energia em território brasileiro, dão alguns encaminhamentos 

unilaterais para analisar a possibilidade de aproveitamento dos recursos hídricos transfronteiriços do rio 

Paraná. Estes encaminhamentos resultaram em um primeiro projeto para o aproveitamento hidroelétrico que 

previa o controle do fluxo hídrico nas proximidades da fronteira, exclusivamente em território brasileiro. 

Com o projeto em mãos, João Goulart inicia diálogo com a então União Soviética em busca de investimentos 

para a sua implantação. O Paraguai, sob a Ditadura de Strossner, reagiu imediatamente à investida de Goulart 

rejeitando o projeto unilateral, apoiado, por sua vez, por setores conservadores brasileiros que temiam a 
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chegou ao marco de Ibicuhy a Oeste da Serra de Maracaju. As comissões brasileira e 

paraguaia no exercício de suas funções divergiram sobre como deveria ser traçada a linha 

de limites a partir desse marco em direção à quinta mais importante das Sete Quedas. Tal 

fato demonstra a recorrente tensão na relação bilateral quando se trata do domínio dos 

recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná, como veremos a seguir. 

 

2.2.3 Litígio territorial e a Ata de Iguaçu 

 

A partir da divergência das comissões nacionais integrantes da Comissão Mista de 

Demarcação de Limites, uma animosidade foi criada na relação bilateral. A divergência foi 

escalada para as respectivas chancelarias e culminou em um conflito diplomático, que foi 

contornado com a assinatura da Ata de Iguaçu em 1966. 

Cortês (2009) assinala que a interpretação brasileira sempre havia sido a mesma e até 

este momento não havia sido contestada, entendendo que o traçado da linha de limite foi 

claramente definido e demarcado em 1874. Na interpretação brasileira a linha divisória 

deve seguir do marco do Ibicuhy a Leste até a maior cota do maciço do Maracaju, 

seguindo a partir deste ponto pelas maiores cotas do maciço principal da Serra de Maracaju 

até alcançar a quinta maior queda do complexo das Sete Quedas, atualmente submersa, 

(ponto médio entre duas torres de transmissão, identificadas como 026R e 027R).  

De acordo com Cortês (2009, p.26), a partir de 1965  

“o Governo paraguaio iniciou uma intensa campanha para o obrigar o Brasil a aceitar a 

revisão do Tratado de Limites de 1872, no qual se estipulava que, subindo-se o rio 

Paraná, a fronteira marcada pelo seu álveo é abandonada em um ponto determinado para 

procurar-se a ‘linha divisória pelo mais alto da Serra do Maracaju’. O Paraguai 

pretendia impor sua interpretação de que esse ponto de partida se localizava um pouco 

acima do Salto Grande, com o que teria plena soberania sobre este e incorporaria uma 

faixa do território brasileiro”.  

 

A figura a seguir apresentada ilustra as duas interpretações sobre o traçado da linha 

de limite territorial da Serra do Maracaju ao rio Paraná e documenta o argumento 

paraguaio de que a divergência decorre do interesse brasileiro em manter o complexo das 

Sete Quedas em seu território. 

 

                                                                                                                                                                                

aproximação com o regime comunista. Com o enfraquecimento político e posterior deposição de Goulart na 

ocasião do Golpe Militar brasileiro, em 1964, esse projeto foi esquecido (Pinto, 2009). 
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Figura 6: Interpretações do traçado do limite no trecho da Serra do Maracaju. 

 

Legenda: Linha verde – interpretação brasileira; Linha vermelha: interpretação paraguaia 

Fonte: CNDL, 1959. 

 

Associado à tensão entre as comissões, outro evento ocorrido à época contribuiu para 

o aumento da tensão da relação bilateral, ressaltando-se que o contexto histórico brasileiro 

era de golpe militar. Em junho de 1965 um destacamento militar brasileiro composto por 

oito oficiais, se instala no complexo das Sete Quedas com a justificativa de garantir a 

ordem e prevenir a formação de eventuais grupos guerrilheiros. O Paraguai rejeita os 

esclarecimentos prestados e envia à região um destacamento para averiguação. O 

destacamento paraguaio é detido pelo destacamento brasileiro com roupas de combate e 

com registros fotográficos do destacamento brasileiro, o que intensifica a tensão entre os 

dois países. A partir desse evento, diversas notas diplomáticas foram trocadas e reuniões 

foram realizadas, com diversas investidas paraguaias para o envolvimento de outros atores 

do Sistema Internacional (Pinto, 2009).  

A aproximação mais relevante feita pelo Paraguai foi junto aos Estados Unidos da 

América. O então Ministro da Justiça e do Trabalho paraguaio, Sabino Montanaro, quando 

do retorno de uma viagem àquele país, declara à imprensa paraguaia a preocupação estado-

unidense em relação aos problemas fronteiriços entre Brasil e Paraguai, e ainda, ao 

mencionar um eventual aproveitamento da força hidráulica do Salto de Guairá, afirma o 

interesse do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em apoiar projeto que 

beneficiasse os dois países. Em maio de 1966 Stroessner consegue ainda que o Secretário 

de Estado Norte-Americano, à época Dean Rusk visitasse Assunção (Pinto, 2009). 
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Diante da pressão paraguaia e do desinteresse brasileiro no envolvimento de sujeitos 

externos na questão, o Brasil decide elaborar uma nota diplomática minuciosa sobre o 

litígio fronteiriço. A Nota 92 de 25 de março de 1966 apresenta uma revisão detalhada de 

todos os documentos trocados entre Brasil e Paraguai relacionados à definição dos limites 

territoriais no trecho compreendido entre a foz do rio Iguaçu até o Salto Grande de Sete 

Quedas, e defende o ponto de vista brasileiro de que a 

“Caracterização JAMAIS VISOU ALTERAR A DEMARCAÇÃO EXISTENTE na 

referida linha de fronteira, já definitivamente estabelecida (sic), do Tratado de 1872, 

demarcação já feita pela Comissão Mista executora do dito Tratado – em uma série de 

trabalhos de conferências, de 1872 a 1874 – constante de marcos, plantas parciais, carta 

geral, operações astronômicas, dados  naturais apontados, atas de ns. 1 a 17, 

consolidadas na Ata final da 18ª Conferência, de Assunção, a 24 de outubro de 1874” 

(MRE, Nota nº 92, 1966, p.18, §40).  

 

Neste contexto, a chancelaria brasileira avança nas negociações para a superação do 

conflito e assina a Ata de Iguaçu em junho de 1966, ato bilateral que consistiu em uma 

“tentativa de equacionar uma solução e atenuar a animosidade do Paraguai, porém logo se 

reacendeu a reivindicação paraguaia” (Cortês, 2009, p.26). 

A superação do conflito deve-se à equidade do aproveitamento dos recursos hídricos 

transfronteiriços prevista na Ata de Iguaçu, onde Brasil e Paraguai acordam 

“em estabelecer, desde já, que a energia elétrica eventualmente produzida pelos 

desníveis do rio Paraná, desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de 

Guaíra até a Foz do rio Iguaçu, será dividida em partes iguais entre os dois países, sendo 

reconhecido a cada um dêles o direito de preferência para a aquisição desta mesma 

energia a justo preço, que será oportunamente fixado por especialistas dos dois países, 

de qualquer quantidade que não venha a ser utilizada para o suprimento das 

necessidades do consumo do outro país” (Ata de Iguaçu, §4º, 1966). 

 

Barbosa (2002) relata que superar o litígio fronteiriço à época  

“era um enorme desafio. O Brasil encontrava-se à beira de uma guerra com o Paraguai, 

ou melhor, o Paraguai estava à beira de uma guerra com o Brasil por um litígio de 

fronteira (...) o Brasil, que firmou todas as suas fronteiras por meios pacíficos (acordos 

internacionais de arbitragem ou negociações diretas), tinha que preservar o princípio 

sagrado de Direito Internacional Público da inviolabilidade dos tratados de fronteira. 

Coerente com essa conduta era preciso evitar – até o limite máximo – o recurso à força 

armada. Deixar que se abrisse uma brecha nesse princípio primordial seria colocar em 

tela de julgamento toda a complexa teia de instrumentos jurídicos que regulam o traçado 

de nossas fronteiras, o nosso perfil físico, tão laboriosamente ficado. Obviamente, isso 

era simplesmente impensável!”.  

 

No âmbito das negociações diplomáticas que visaram superar o litígio, Cortês (2009) 

assinala que à complexidade do conflito estabelecido somava-se à posição de força 

organizada à época no Estado brasileiro, no contexto golpe militar de 1964, alinhado à 

ideia de “resistir, se preciso pelas armas, contra a pretensão paraguaia de tirar um pedaço” 
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(Cortês, 2009, p.27) do território brasileiro. Para o autor, era necessário conter o ímpeto 

militar para a defesa da soberania nacional por meios diplomáticos. 

Para essa missão o Governo brasileiro designou o Embaixador Mário Gibson 

Barbosa, que definiu como objetivo primordial da diplomacia brasileira  

“encontrar uma solução pela via diplomática para a controvérsia criada pelo Paraguai, 

sem qualquer prejuízo para o princípio da inviolabilidade do Tratado de Limites e da 

soberania brasileira. Isso se coadunava com o Objetivo Nacional Permanente (ONP), de 

preservar o princípio do Direito Internacional de que ‘pacta sunt servanda’” (Cortês, 

2009, p.27). 

 

Cortês (2009) assinala que, a partir do ONP, a diplomacia brasileira definiu dois 

objetivos específicos, a partir dos quais postulou diretrizes de ação para superar o conflito, 

quais sejam: 

 

o Objetivo específico 1: Definir as bases para o aproveitamento conjunto dos 

recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná; 

o Objetivo específico 2: Assegurar a geração de energia para o mercado 

interno brasileiro; 

o Ação Política: a solução envolverá necessariamente o aproveitamento 

conjunto dos recursos hídricos transfronteiriços; 

o Ação Estratégica: tecer uma teia de interesses entre Brasil e Paraguai a fim 

de gerar benefícios mútuos que coloque o litígio territorial em um plano 

secundário. 

 

A superação parcial do conflito por meio da diplomacia permitiu a retomada do 

trabalho da Comissão Mista de Limites e Caracterização da Fronteira Brasil-Paraguai em 

1969, porém somente em trechos da fronteira que não a Serra do Maracaju. Em 1997 os 

trabalhos de caracterização n Serra do Maracaju foram retomados, com a construção de 

mais nove marcos secundários no setor quatro em direção à Serra do Maracaju. Em 

setembro de 2013 foram construídos mais dois marcos, sendo que o último se encontra no 

limite Norte do atual Refúgio Biológico Binacional de Maracaju
12

, estando a implantação 

                                                           

12
 A criação do Refúgio Biológico Binacional de Maracaju foi uma solução administrativa (Reunião de 

Diretoria Executiva RDE-051/84, de 27 de junho de 1984) no âmbito da operação da Itaipu Binacional para o 

gerenciamento do território em litígio, que desapropriou os 1.356ha que compõe a área do refúgio, 

conformando a área atual na qual opera um centro de visitantes gerenciado pelo lado paraguaio da Itaipu 

Binacional.  
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dos marcos novamente paralisada, enquanto que as comissões permanecem trabalhando na 

busca de um entendimento sobre o traçado da linha de limite do trecho compreendido entre 

o marco IV/377 e os Cerca de 190 quilômetros reservatório da Itaipu Binacional até a 

barragem, questões consideradas como pendentes pelo Ministério de Relações Exteriores 

Brasileiro (SCDL, Itamaraty, 2016). 

Quanto à ação estratégica definida pela diplomacia brasileira no âmbito do conflito 

da década de 1960, Paula (2016) a partir da revisão dos atos bilaterais vigentes na relação 

bilateral entre Brasil e Paraguai constata que a maior parte dos atos bilaterais atualmente 

vigentes foram ratificados a partir do ano de 1964.   

 

Tabela 3. Atos bilaterais que estabelecem a cooperação entre Brasil e Paraguai 

Império Brasileiro

Primeira República

Era Vargas

Segunda República

Ditadura Militar

15

23

47

6

1

9

54

85

Período Histórico

Sexta República* 

1822-1889

1889-1930

1930-1945

1985-1994

1995-2002

2003-2012

1945-1964

1964-1985

Atos Vigentes

3

 

Fonte: Organizado a partir de Paula (2016). *Denominação do Senado Federal. 

 

Paula (2016) faz uma diferenciação entre os atos bilaterais firmados durante a 

ditadura militar brasileira e aqueles firmados após o reestabelecimento do regime 

democrático brasileiro: enquanto que os atos do período ditatorial se pautavam no 

exercício do poder material brasileiro, por meio de financiamentos, empréstimos e 

transferência de recursos financeiros, nos atos pós-1994 há predominância do exercício do 

poder ideacional, por meio de cooperações para a transferência de conhecimento. 

Os objetivos definidos pela diplomacia brasileira em 1966 foram a base da 

elaboração do Tratado de Itaipu, ratificado em 1973, ato bilateral que além de colocar o 

litígio territorial em segundo plano, fortaleceu o poder geográfico brasileiro por meio do 

controle normativo, como analisaremos a seguir. 
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2.2.4 Tratado de Itaipu: controle normativo do fluxo hídrico 

 

Em 26 de abril de 1973 é firmado o Tradado Para o Aproveitamento Hidroelétrico 

dos Recursos Hídricos do Rio Paraná, Pertencentes em Condomínio aos Dois Países, 

Desde e Inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de Guairá até a Foz do Rio 

Iguaçu, ou “Tratado de Itaipu”.   

Como vimos, o Brasil é o Estado hidro-hegemonico, devido ao controle geral do 

fluxo hídrico da bacia do Alto Paraná. Os recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná 

são compostos por dois elementos: o volume de água e o desnível topográfico de mais de 

cem metros existente entre a cota alta do Complexo das Sete Quedas até o local onde 

atualmente está a barragem da Itaipu Binacional. Esses elementos – juntos - resultam no 

potencial hidráulico, conceito utilizado no Tratado de Itaipu para definir o objeto do 

aproveitamento conjunto. Soma-se a esse dado a permanência do litígio territorial, ainda 

que este tenha sido colocado em segundo plano, se considerarmos como atingidos os 

objetivos colocados pela chancelaria brasileira na década de 1960. Fato é que não há 

acordo sobre o traçado da linha de limites desde o limite Oeste do atual Refúgio Biológico 

Binacional de Maracaju até a barragem da Itaipu Binacional. 

Aplicando-se o quadro conceitual de hidro-hegemonia de Zeitoun e Warner (2006) 

ao Tratado de Itaipu, temos que este acordo institui o controle compartilhado dos recursos 

hídricos transfronteiriços do rio Paraná, o que nos remete ao exercício da hidro-hegemonia 

de forma positiva, por meio de liderança. O compartilhamento do controle significa que o 

Estado hegemônico, neste caso, o Brasil, aceitou negociar a divisão do controle da água, o 

que resulta em uma relação de cooperação.  

Brasil e Paraguai constituem a Itaipu Binacional por meio do Trado de Itaipu 

“em igualdade de direitos e obrigações, uma entidade binacional denominada ITAIPU, 

com a finalidade de realizar o aproveitamento hidrelétrico (...) será constituída pela 

ELETROBRÁS e pela ANDE, com igual participação no capital, e reger-se-á pelas 

normas estabelecidas no presente Tratado, no Estatuto que constitui seu Anexo A e nos 

demais Anexos” (Tratado de Itaipu, 1973). 

 

O artigo VII de Tratado de Itaipu ressalta que as instalações destinadas à produção 

de energia elétrica e as obras auxiliares não produzirão variação alguma nos limites entre 

os dois países, bem como não conferirão, a nenhuma das partes, direito de propriedade ou 

de jurisdição sobre qualquer parte do território da outra, o que nos remete à atenção das 

partes quanto à preservação da soberania territorial absoluta, e a atenção ao litígio 

fronteiriço ainda pendente.   
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No artigo XIII, assim como já havia sido colocado pela Ata de Iguaçu de 1966, as 

partes concordam que  

“a energia produzida pelo aproveitamento hidrelétrica a que se refere ao Artigo I será 

dividida em partes iguais entre os dois países, sendo reconhecido a cada um deles 

direito de aquisição, na forma estabelecida no Artigo XIV, da energia que não seja 

utilizada pelo outro país para seu próprio consumo (Tratado de Itaipu, 1973, art. XIII). 

 

A divisão em partes iguais do produto do aproveitamento dos recursos hídricos 

transfronteiriços do rio Paraná – a energia – nos remete à divisão equitativa do potencial da 

água que no geral, de acordo com o quadro conceitual da hidro-hegemonia de Zeitoun e 

Warner (2006) resulta em conflitos não significantes, refletindo em relações de paz durável 

ou paz estável. 

O Tratado de Itaipu pode ser ainda interpretado, com base no quadro teórico de 

hidro-hegemonia de Zeitoun e Warner (2006) como um instrumento de controle normativo 

dos recursos hídricos transfronteiriços, posto que se trata de um ato internacional que 

obriga as partes o seu cumprimento, o que só é possível a partir da exploração das 

assimetrias existentes entre os respectivos Estados. Isto porque ao obrigar as partes 

contratantes a adquirir, conjunta ou separadamente na forma que acordarem, o total da 

potência instalada (parágrafo único do artigo XIII) e ao prever que a Itaipu inclua no seu 

custo de serviço, o montante necessário para remunerar a Ata Parte Contratante que ceder 

energia à outra (artigo XV, parágrafo 3º), o Tratado institucionaliza as assimetrias 

existentes entre os Estados. Tal institucionalização foi documentada por meio da nota 

reversal DAM-I/03/241 trocada entre as partes na mesma data da assinatura do Tratado (26 

de abril de 1973), na qual o Brasil deu a garantia de mercado para a potência total instalada 

assumindo o Compromisso de Compra de Energia. 

Dependente da garantia de mercado para o escoamento do produto gerado pelo 

aproveitamento econômico dos recursos hídricos transfronteiriços está a garantia de 

pagamento dos empréstimos contraídos para a construção da Itaipu Binacional. O Brasil, 

desde o início o maior interessado no aproveitamento energético dos recursos hídricos 

transfronteiriços do rio Paraná, deu garantia aos créditos a serem contratados pela Itaipu 

Binacional, por meio da nota reversal DAM-I/02/241, trocada pelas partes na mesma data 

da ratificação do Tratado.  

Outra assimetria relevante institucionalizada por meio da nota reversal DAM-

I/05/241, também assinada na mesma data da ratificação do Tratado de Itaipu, é a 
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distribuição das diretorias da Itaipu Binacional. Em sua versão inicial as diretorias eram 

distribuídas da seguinte forma: 

 

o Nomeadas pelo Governo brasileiro: Diretorias Executivas Geral, Técnica e 

Financeira; 

o Nomeadas pelo Governo Paraguaio: Diretorias Executivas Jurídica, 

Administrativa e de Coordenação; 

o A nomeação dos diretores adjuntos deverá ser realizada de tal forma que 

cada Diretoria Executiva tenha um Diretor Adjunto de nacionalidade 

diferente da do titular. 

 

Com a institucionalização das assimetrias o Brasil consolida o controle normativo 

dos recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná. 

 

2.3 Considerações Parciais 

 

A hidro-hegemonia brasileira na relação bilateral está estabelecida a partir do 

domínio dos recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná e é caracterizada pela 

distribuição territorial das águas da bacia do Alto Paraná, associada ao controle do fluxo 

hídrico dessas águas em território brasileiro. Dada a impossibilidade de controlar 

unilateralmente os recursos hídricos transfronteiriços para atender o mercado interno 

brasileiro, e frente à necessidade de superar o litígio territorial e o interesse brasileiro em 

colocá-lo em segundo plano, o Tratado de Itaipu é elaborado como uma solução híbrida 

para estes problemas. 

Este ato bilateral é sem dúvida um instrumento de cooperação. Porém, a 

institucionalização das assimetrias existentes entre as partes, se por um lado propiciou a 

existência da Itaipu Binacional, por outro pode ensejar conflitos. Os conflitos pós-

instalação da Itaipu, no entanto, tendem a ser de outra ordem: não mais coercitivos, mas 

agora políticos.  

No capítulo a seguir analisaremos o conflito político-diplomático ocorrido entre 

Brasil e Paraguai entre os anos de 2008 e 2009. Veremos que ele foi se deu principalmente 

em função das assimetrias existentes e institucionalizadas no Tratado de Itaipu, aceitas e 

não questionadas pelo Paraguai durante o regime ditatorial de Alfredo Stroessner, que 
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perdurou de 1956 a 1989. A lógica frente à questão Itaipu foi mantida pelos governos que 

o sucederam, com ela alinhados, até o ano de 2008. Com a ascensão ao poder de um grupo 

político não alinhado à lógica de Stroessner, a mesma é questionada e a mudança causa a 

resistência da outra parte.  
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3. CONTESTAÇÃO DA HIDRO-HEGEMONIA POR MEIO DO CONFLITO: 

PODER MATERIAL X PODER IDEACIONAL  

 

Como vimos, a relação bilateral entre Brasil e Paraguai é hidro-hegemônica, pois a 

distribuição geográfica da bacia do Alto Paraná, predominantemente em território 

brasileiro, associada ao controle do fluxo hídrico por meio das hidrelétricas nacionais 

brasileiras, confere ao Brasil a supremacia absoluta do poder geográfico. 

Os eventos de conflito entre Brasil e Paraguai em torno do domínio dos recursos 

hídricos transfronteiriços do Alto Paraná são recorrentes: a Guerra do Paraguai e o Conflito 

da Década de 1960 demonstram isso. Desde a ratificação do Tratado de Itaipu, todas as 

negociações que envolveram ajustes de entendimento ou alterações dos acordos prévios 

estabelecidos geraram tensão na relação bilateral. Porém, entre 1956 e 1989 o negociador 

paraguaio era o mesmo - o Ditador Alfredo Stroessner – fato que contribuiu para o 

estabelecimento da lógica de exploração do poder material brasileiro para a superação das 

tensões e divergências no âmbito da disputa pelos recursos hídricos transfronteiriços. 

No ano de 2007, o Governo do Presidente Nicanor Duarte Frutos realizou nova 

investida junto ao governo de seu homólogo brasileiro, o Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, buscando melhorar o ingresso de divisas no Paraguai, a partir das remunerações 

previstas no Tratado de Itaipu, no que obteve êxito. A oposição ao governo paraguaio à 

época, insatisfeita com a limitação do êxito alcançado frente às reivindicações estruturais 

históricas forma, por meio de uma coalisão de vários pequenos partidos, a Alianza 

Patriótica para El Câmbio (APC) em torno da figura de Fernando Lugo, que 

posteriormente se candidatou à presidência da República. Uma das principais bandeiras da 

campanha presidencial de Fernando Lugo foi a recuperação da soberania hidroelétrica 

paraguaia.  

Neste capítulo, com base na revisão bibliográfica do capítulo 1, analisaremos o 

conflito diplomático entre Brasil e Paraguai nos anos de 2008 e 2009, utilizando para tal, 

principalmente, os dados levantados durante o trabalho de campo (entrevistas
13

) bem como 

a pesquisa ao acervo digital
14

 do periódico paraguaio ABC Color. Esses dados nos 

permitiram retomar a gênese da ideia da soberania hidrelétrica no Paraguai. 

Apresentaremos como se deu a consolidação da ideia da soberania hidrelétrica, 

                                                           

13
 A transcrição das entrevistas realizadas, quando a gravação foi autorizada, consta no Anexo 1. 

14 
A lista de matérias acessadas no acervo digital do periódico ABC Color consta no Anexo 2. 
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identificando nela o caráter realista, tratado no capítulo 1. Em seguida apresentaremos a 

sua difusão pelo principal veículo de informação paraguaio, o periódico ABC Color, 

entendendo-a como um indicador da construção de uma causa nacional, o que incluiu a 

reivindicação de soberania hidrelétrica junto à comunidade internacional. Esse conjunto de 

fatores, sob a perspectiva da hidro-hegemonia, nos revela a construção e o estabelecimento 

do poder ideacional paraguaio. 

Analisaremos então as razões da insatisfação da oposição paraguaia com as 

conquistas do Governo Nicanor, que se limitaram a elementos financeiros e, portanto, 

mantiveram o status quo do uso do poder material brasileiro como instrumento de 

superação das divergências da relação bilateral no âmbito da Itaipu Binacional. Veremos 

que, diante da insatisfação da oposição, a pauta da soberania hidrelétrica foi utilizada na 

campanha presidencial de Fernando Lugo, para a articulação de apoio de movimentos 

sociais e intelectuais, internos e externos ao Paraguai, o que fortaleceu a posição de 

negociação paraguaia. 

Por fim, trataremos do processo de negociação para a inserção da soberania 

hidrelétrica na agenda bilateral, reivindicada pelo Paraguai desde o dia da posse do 

Presidente Fernando Lugo, processo este que dividimos em dois momentos: as rodadas de 

negociação técnica, ocorridas no segundo semestre de 2008, e as negociações políticas no 

nível de governo, no primeiro semestre de 2009. Veremos que o conflito diplomático entre 

Brasil e Paraguai se instala antes mesmo da primeira reunião de negociação técnica, dada a 

recusa da diplomacia brasileira em inserir a soberania hidrelétrica na agenda de 

negociação. Esta divergência percorre todo o processo de negociação, em função da 

disparidade de pautas: enquanto a Chancelaria Brasileira reproduzia a prática histórica de 

utilização do poder material, visando dissuadir a pauta inicial, a Chancelaria Paraguaia 

inovava ao não ceder às propostas não condizentes com a agenda inicial, o que elevou a 

tensão entre os países e escalou o conflito ao nível político.  

A superação do conflito ocorreu somente a partir da elevação do conflito aos 

presidentes que, em negociação direta, reorientaram a relação bilateral por meio de um 

acordo que deu encaminhamentos a pautas históricas paraguaias. Esse processo revelou 

como a coesão e a coerência de um grupo político que opera um Estado fraco em 

determinado período histórico, pode contribuir para o fortalecimento da posição de 

negociação desse Estado frente a Estados hidro-hegemônicos.  
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3.1 Soberania Hidrelétrica e o Poder Ideacional Paraguaio  

 

Nesta seção analisaremos a gênese da ideia da soberania hidrelétrica retomando a 

origem das divergências entre Brasil e Paraguai a partir de diferentes interpretações dos 

documentos que fundaram a Itaipu Binacional, quais sejam, a Ata de Iguaçu e o Tratado de 

Itaipu. Veremos que, se por um lado, na Ata de Iguaçu está implícita a ideia da soberania 

compartilhada dos recursos transfronteiriços do rio Paraná, por outro, o Tratado de Itaipu, 

ao refletir as assimetrias existentes entre os países em seus termos (sem o que o 

aproveitamento hidrelétrico não se materializaria), institucionaliza o desequilíbrio de poder 

e a desproporcionalidade do uso dos recursos entre as partes, comprometendo a ideia 

inicial da soberania compartilhada e fortalecendo a ideia da soberania realista.  

O caráter realista da reivindicação da soberania hidrelétrica é revelado pela natureza 

das principais reivindicações paraguaias, quais sejam, o controle e a posse sobre a parcela 

dos recursos hídricos e produtos deles derivados que cabem ao Paraguai, o que procuramos 

demonstrar a partir do processo de consolidação da ideia da soberania hidrelétrica.   

Analisaremos a difusão da soberania hidrelétrica, utilizando como indicador a sua 

repercussão pelo principal periódico paraguaio: o jornal ABC Color. Veremos que, apesar 

de as críticas ao Tratado de Itaipu estarem postas desde a sua ratificação, é só em 2002 que 

a construção da causa nacional da soberania hidrelétrica se inicia. A constatação da 

utilização sistemática e progressiva do termo pelo jornal, bem como pelos seus defensores 

em fóruns nacionais e internacionais, indica que a soberania hidrelétrica fortaleceu o poder 

ideacional paraguaio no processo de negociação entre 2008 e 2009. 

 

3.1.1 Gênese da Soberania Hidrelétrica 

 

A gênese da ideia da soberania hidroelétrica são as divergências existentes entre a 

Ata de Iguaçu e o Tratado de Itaipu. Essas divergências se dão em torno de distintas 

interpretações de três elementos: a divisão em partes iguais da energia gerada pela Itaipu 

Binacional, o direito de preferência de aquisição e o preço justo a ser pago pelos eventuais 

excedentes energéticos de uma das partes pela outra. 

Na Ata de Iguaçu, Brasil e Paraguai concordaram 

“em estabelecer, desde já, que a energia elétrica eventualmente produzida pelos 

desníveis do rio Paraná, desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou Salto de 

Guaíra até a Foz do rio Iguaçu, será dividida em partes iguais entre os dois países, sendo 
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reconhecido a cada um dêles o direito de preferência para a aquisição desta mesma 

energia a justo preço, que será oportunamente fixado por especialistas dos dois países, 

de qualquer quantidade que não venha a ser utilizada para o suprimento das 

necessidades do consumo do outro país” (Ata de Iguaçu, §4º, 1966). 

 

Para Canese (2011) e Codas (2011) ao se reconhecer a divisão em partes iguais da 

energia eventualmente gerada no referido trecho, “se reconoce plenamente la soberanía 

paraguaya sobre la mitad de la electricidad que eventualmente se genere, como 

corresponde a todo aprovechamiento de aguas en condomínio” (Canese, 2011, p.155). Para 

os autores é justamente a soberania sobre a metade da dos recursos hídricos 

transfronteiriços e do produto do seu aproveitamento, neste caso a energia elétrica, que 

constitui o princípio fundamental da ideia da soberania hidrelétrica.  

Da mesma forma, sobre o direito de preferência para a aquisição da energia 

excedente, Canese (2011) afirma que a Ata de Iguaçu, ao prevê-lo, assegura que 

“el Brasil reconoce que el Paraguay tiene el derecho de vender su energía a terceros 

países si le ofrecen un mejor precio. En tal caso, el Brasil podrá igualar la mejor oferta, 

como se interpreta general y unívocamente el ‘derecho de preferencia’ entre socios. Es 

el mismo derecho que tiene un socio comercial de igualar la mejor oferta de un tercero, 

para comprar la acción de su socio. Aunque, si no iguala tal mejor precio, no está puesta 

en duda la opción que tiene el socio de vender su acción a la mejor oferta no igualada 

por su sócio” (Canese, 2011, p.155). 

 

Porém, para o autor a redação do artigo XIII do Tratado de Itaipu, ao substituir o 

termo “direito de preferência para a aquisição”, inicialmente utilizado na Ata de Iguaçu 

(1966) por “direito de aquisição”, abriu a possibilidade para interpretar como exclusivo o 

direito de aquisição do excedente energético paraguaio pelo Brasil, que passou a ser 

utilizada por esse país desde 1973. Confira-se: 

“A energia produzida pelo aproveitamento hidrelétrico a que se refere ao Artigo I será 

dividida em partes iguais entre os dois países, sendo reconhecido a cada um deles 

direito de aquisição, na forma estabelecida no Artigo XIV, da energia que não seja 

utilizada pelo outro país para seu próprio consumo” (Tratado de Itaipu, Art. XIII, 1973). 

 

Canese (2011) afirma que a interpretação brasileira a partir do Tratado de Itaipu 

sobre a exclusividade de direito de aquisição do excedente energético 

 “relativiza peligrosamente los derechos hidroeléctricos paraguayos en Itaipú, aunque 

no se puede leer una renuncia clara e irrevocable de la soberanía paraguaya, como la 

Convención de Viena (de los tratados internacionales) establece que es necesario para 

que tal renuncia a la soberanía sea válida. El tratado es un texto ambiguo que pone en 

duda las conquistas del Acta de Foz de Yguazú, pero donde no se puede leer una 

expresa renuncia a la soberanía hidroeléctrica paraguaya, la que, consiguientemente, 

siempre estuvo y sigue vigente” (Canese, 2011, p.157). 

 

Sobre o conceito de preço justo, previsto inicialmente na Ata de Iguaçu (1966) 

Canese (2011) afirma que o Tratado de Itaipu o substituiu por uma compensação pela 
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cessão de energia ao valor de 0,3 US$/MW/h “como único benefício del Paraguay por 

entregar su energia al Brasil” (Canese, 2011, p. 158). Contudo, o autor afirma que o 

Paraguai desconhece os critérios de cálculo para a definição do referido valor de 

compensação, não havendo nenhuma relação entre o valor acordado no Tratado de Itaipu e 

os preços de mercado da energia, que em sua interpretação devem ser utilizados como 

referência obrigatória para a definição de “preço justo”. Para Canese (2011) o conceito de 

“preço justo” previsto na Ata de Iguaçu é muito mais amplo do que preço de mercado 

“pues unívocamente se interpreta al ‘justo precio’ como el precio de mercado sin las trabas 

ni las distorsiones que lo desnaturalizan” (Canese, 2011, p.155).  

Ao analisar comparativamente o inicialmente acordado na Ata de Iguaçu (1966) com 

o que foi postulado pelo Tratado de Itaipu, Canese (2011) afirma que esse último foi um 

retrocesso em relação à primeira, pois limitou a soberania hidrelétrica paraguaia na medida 

em que restringiu o direito paraguaio de vender o seu excedente energético para terceiros 

países, além de eliminar o conceito de preço justo, substituído pela compensação por 

cessão de energia, sem que o Paraguai tenha renunciado à sua soberania hidroelétrica.  

 

3.1.2 Processo de Consolidação e Significado Contestatório 

 

O livro Aguas Que Valen Oro
15

 (Gamón, 1975) é uma das mais antigas publicações 

sobre o processo da ratificação do Tratado de Itaipu. Nele consta uma compilação de 

artigos do periódico ABC Color, publicados em 1973, diversos discursos proferidos no 

Senado Federal e na Câmara de Deputados paraguaios, no âmbito do debate político sobre 

a ratificação ou não do documento, e declarações de partidos políticos, agremiações 

estudantis e profissionais, defendendo ou criticando o seu conteúdo. Verifica-se que o 

conceito de soberania no debate realizado à época da ratificação do Tratado de Itaipu 

esteve associado, principalmente, à integridade territorial paraguaia e à independência 

econômica do país.  

No que tange à integridade territorial as postulações estiveram relacionadas ao litígio 

envolvendo a demarcação de limites territoriais e a disposições do Tratado de Itaipu 

interpretadas como lesivas à soberania nacional, quais sejam, atos unilaterais que garantam 

                                                           

15
 Um dos três livros que foram anexados ao Memorando entregue ao Brasil em 01 de agosto de 2008, como 

parte do embasamento teórico que, para o Paraguai, justifica a reivindicação do estabelecimento de uma mesa 

de negociação bilateral sobre a Itaipu Binacional. 
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o cumprimento do Tratado (poder de segurança e de polícia; controle de acesso às áreas de 

interesse do empreendimento, previstos no artigo XVIII) e distribuição de poder na 

administração da Itaipu (na primeira versão do Tratado foi prevista apenas uma Diretoria 

Geral, à cargo do Brasil). Já as postulações referentes à independência econômica 

estiveram associadas à definição da moeda que seria utilizada para os pagamentos 

previstos no Tratado (cruzeiro ou dólar americano), o prazo para o pagamento da dívida e, 

principalmente, ao preço a ser pago pelo excedente energético paraguaio, considerado 

inferior ao preço de mercado.  

Dois trabalhos desenvolvidos por Ricardo Canese à época, “Precio de venta de la 

energia paraguaya de Itaipú al Brasil” (Canese, 1980)  e “Ideas preliminares sobre el qué 

hacer com la energia de Itaipu” (Canese, 1981), desenvolvem o argumento do preço de 

mercado da energia de Itaipu, por meio da comparação do preço a ser pago pelo Brasil pelo 

excedente energético paraguaio, ao preço da energia gerada por outras matrizes 

energéticas, especificamente a energia nuclear e o petróleo. Questionamentos sobre a 

limitação da venda da energia paraguaia para terceiros países foram incipientes e, quando 

colocados, estiveram vinculados ao preço a ser pago pelo Brasil pelo excedente energético 

paraguaio.  

Canese afirma que  

“desde la misma firma del tratado, en 1973, cuestionamos el por qué o Paraguay no 

podía disponer libremente de su energía. Nesse mismo momento, lo cuestionó la prensa, 

lo cuestionó expertos, i yo estaba en la facultad de Engeñaría de la Universidad 

Nacional de Asunción, era dirigente estudiantil e opositor a la dictadura de Alfredo 

Stroessner ese momento, y en la Facultad de Engeñaría nosotros, los estudiantes de 

engeñaría, fonos os que indubitablemente más leímos lo Tratado y la gente creía de 

alguna manera que nosotros éramos os que más entendíamos. Bueno entendíamos da 

parte técnica indubitablemente, pero leíamos también toda la parte jurídica, todavía se 

trató mucho de lo jurídico. Pelo cierto que en la Facultad de Engeñaría había un 

movimiento estudiantil fuerte contra la dictadura, eso era importante, no hacían en la 

Facultad de Derecho por ejempló, e bueno, lo cierto é que profundizamos, y de hecho 

inclusive, manifiestos del centro de los estudiantes de engeñaría cierto, es claro ese 

sentido de ja ese momento de la soberanía que nostro país debía tener en este Tratado. 

Entonces, daí viene, no indubitablemente, o concepto, no, pero no éramos también los 

únicos. No estoy diciendo que fuimos los estudiantes de engeñaría o los estudiantes 

paraguayos los únicos que levantamos ese concepto. También otros sectores hicieran lo 

mismo: sectores de la prensa, técnicos, partidos políticos” (Ricardo Canese em 

entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016). 

 

As críticas ao Tratado de Itaipu e a reivindicação da soberania paraguaia estão postas 

desde a ratificação desse ato bilateral. No entanto, a consolidação dessas críticas na ideia 

da soberania hidrelétrica é mais recente. Um indicador do processo de consolidação da 

ideia são as publicações do periódico ABC Color, nas quais se verificou uma primeira 
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proposta de definição do termo em matéria escrita por Ricardo Canese em 2002. Para o 

autor, a soberania hidrelétrica estava relacionada à 

“1º Tener derecho a la misma potencia y energia excedentes que, em una proporción de 

93 a 7, se há llevado y está llevando ELETROBRAS, a tarifas irrisorias. 

2º. Tener derecho a la misma potencia y energía subsidiadas que llevaron FURNAS y 

ELETROSUL entre 1985 y 1997, y que diera lugar a la ‘‘deuda espuria’’ de Itaipú. 

3º. Reducir las usurarias tasas que ELETROBRAS cobra a Itaipú y que determina um 

alto costo de generación eléctrica. 

4º. Poner en vigencia el Anexo A, es decir, una conducción verdaderamente paritária en 

Itaipú” (ABC Color, 25.08.2002). 

 

Em outubro de 2002, em Editorial intitulado “El Gobierno realiza nueva entrega de 

la soberania nacional em Itaipú”, verifica-se que a soberania hidrelétrica foi também 

associada à 

“la mayor inundación de territorio paraguayo, perjuicio no valorado adecuadamente en 

las compensaciones, el manejo de las entidades binacionales por funcionarios de Brasil 

y Argentina y, sobre todo, la prohibición al Paraguay de vender a terceros países la parte 

de la energía en Itaipú y Yacyretã que le pertenece, circunstancias que han ocasionado 

graves daños al país.” (ABC Color, 20.10.2002). 

  

Em novembro de 2002, adiciona-se ao entendimento da soberania hidrelétrica a 

inequidade existente entre as obras decorrentes da Itaipu Binacional realizadas em 

território brasileiro e em território paraguaio  

“Apenas mirando las obras realizadas en la margen derecha se puede ver la tremenda 

diferencia con la margen izquierda. El manejo de Itaipú siempre estuvo en manos 

Brasileñas” (ABC Color, 08.11.2002 -Con Lula, ¿es posible el logro de la equidad en 

Itaipú?).  

 

No editorial “A 30 años del Tratado de Itaipu, la soberania del Paraguay sigue 

humilhada”, de 12 de janeiro de 2003, a soberania hidrelétrica é associada aos pleitos de 

estabelecimento da cogestão plena, à supressão da dívida espúria e à venda de potencia ao 

invés da venda de energia, a partir do entendimento que a não efetivação dessas medidas 

consiste em descumprimento do Tratado de Itaipu.  

Em setembro de 2006, com a publicação do livro “La Recuperación de la Soberanía 

Hidrelétrica: Em el marco de Políticas de Estado de Energía”
16

, Ricardo Canese, ao propor 

uma Política de Estado em matéria energética, define  

“La soberanía energética consiste en disponer libremente de los recursos energéticos sin 

limitación de fuerza externa alguna. Dado que el Paraguay carece de yacimientos de 

hidrocarburos y, en cambio, posee importantes recursos hidroeléctricos ya aprovechados 

                                                           

16
 Um dos três livros que foram anexados ao Memorando entregue ao Brasil em 01 de agosto de 2008, como 

parte do embasamento teórico que, para o Paraguai, justifica a reivindicação do estabelecimento de uma mesa 

de negociação bilateral sobre a Itaipu Binacional. 
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o en vías de serlo, la soberanía energética se traduce principalmente en soberanía 

hidroeléctrica.  

La soberanía hidroeléctrica implica que el Paraguay pueda dis-poner libremente de la 

electricidad generada por sus hidroeléctricas propias (Acaray, Yguazú cuando esté 

terminada) y la mitad que le corresponde en Itaipú, Yacyretá (incluyendo Aña Cua) y 

Corpus, cuando se construya en este último caso (Canese, 2006, p.200) 

 

Nota-se que, para além da definição da soberania hidrelétrica enquanto livre 

disponibilidade da eletricidade pertencente ao Paraguai, o processo de consolidação da 

ideia a associou às reivindicações históricas paraguaias de tal forma que, de acordo com 

Ricardo Canese, apesar de a livre disponibilidade ser o ponto central, a utilização do termo 

remete ao conjunto de reivindicações que, de acordo com o entendimento paraguaio, de 

alguma forma limitam o exercício da sua soberania absoluta. Confira-se: 

“el punto central es la libre disponibilidad de energía, no. Soberanía, es claro, participar 

de igual a igual en la Itaipu también, cierto, la cogestión, pero de alguna manera esos 

son puntos que dieten su expresión propia e lo fundamental es, digamos, el petróleo, que 

é lo fundamental para poder vender libremente el petróleo a precio de mercado. No esta 

sujeto que es lo que reivindican los países petroleros cuando quieren desembarazar-se 

de las transnacionales. I lo consiguen. (inint) con binacionales, nosotros reivindicamos 

que estaba en lo primero título en 1983 que podemos participar como país también en la 

parte que nos corresponde a la mitad da construcción de Itaipu porque... Cierto. Eso 

también es un ejercicio de soberanía, no, pero el de alguna manera el...las presiones 

fundamental de la soberanía e la libre disponibilidad de la energía, pero se fice todo que 

tu esta también, por ejemplo esa es otra manifestación que la de participar de igual a 

igual en la hojas... también está, e de echo esa no durante mucho tiempo se reclamó eso 

sobre ese tema, cierto, lo mismo que tener, a misma cadena personal que eso, que más o 

menos se cumplió la corrección que se alcanza, la corrección plena, tomar la decisión e 

ter igualdad, cierto, todas son manifestaciones (inint) , pero indubitablemente la 

principal presión es la venda, poner libremente la energía” (Ricardo Canese em 

entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016). 

 

Posto isso, verifica-se que a ideia da soberania hidrelétrica passou por um processo 

de maturação, que consolidou o conjunto de reivindicações paraguaias nos seis pontos que 

compuseram a pauta da negociação requerida ao Brasil em agosto de 2008 (Gamón, 2009; 

Canese, 2011; Codas, 2011), quais sejam:  

 

1) A Livre Disponibilidade da Energia Paraguaia 

O Paraguai entende a livre disponibilidade livre da energia como o controle da 

metade da energia elétrica gerada pela Itaipu Binacional que cabe ao Estado paraguaio 

como sócio igualitário da Itaipu Binacional, ainda que o Brasil tenha o direito de 

preferência de aquisição. O controle soberano da energia pressupõe a livre comercialização 

com qualquer potencial comprador, sem qualquer impedimento, 
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2) Preço justo pela energia exportada ao Brasil 

Para o Paraguai, o preço justo pela metade da energia que lhe cabe é o preço de 

mercado da energia. Esse entendimento está diretamente atrelado ao primeiro ponto (livre 

disponibilidade) na medida em que o Paraguai considera que, ao poder oferecer o seu 

excedente energético a diversos possíveis compradores, poderia escolher a melhor oferta 

ao seu produto. Associado ao conceito de preço justo está o entendimento de que há 

comparabilidade do valor de mercado da energia produzida por diferentes matrizes como, 

por exemplo, o petróleo. 

 

3) Revisão da Dívida da Itaipu Binacional 

Para o Paraguai esse ponto está atrelado tanto ao montante da dívida da binacional 

quanto às condições financeiras que a compõe. A dívida, que em 2008 somava US$ 19,1 

bilhões, tem a sua origem nos empréstimos contraídos para a construção da usina. Esses 

empréstimos, associados a desdobramentos operacionais e administrativos, agregaram ao 

montante inicial da dívida, juros decorrentes de atrasos de pagamentos, a ‘dívida espúria’ 

(terminologia utilizada pelo Paraguai para se referir ao montante da dívida que em 2008 

correspondia a US$ 4,1 bilhões de dólares do valor total - gerada pela comercialização da 

energia abaixo dos custos operacionais previstos do Tratado, de 1986 a 1996), empréstimos 

complementares de curto e médio prazo e incidência do fator de ajuste sobre dívidas em 

três contratos com a ELETROBRÁS.  

As reivindicações paraguaias sobre esse ponto possuem dois aspectos: o primeiro 

está relacionado à discrepância entre os custos inicialmente previstos para a obra (cerca de 

US$ 2 bilhões de dólares) e os custos finais (cerca de US$ 7 bilhões de dólares)
17

; e o 

segundo parte da interpretação de que o Brasil é favorecido unilateralmente, uma vez que a 

ELETROBRÁS em conjunto com as suas subsidiárias, consome cerca de 98% da energia 

gerada em Itaipu (desses, 48% são excedente energético paraguaio), e a ANDE, 

consumindo os 2% restantes, é responsável pela metade do montante da dívida. A 

diferença de consumo associada à venda da energia abaixo do preço de mercado são 

reflexos diretos da assimetria existente na relação bilateral que, por sua vez, não são 

refletidos na divisão do pagamento da dívida à metade.     

                                                           

17
 O incremento do valor inicial da obra é associado, pelo Paraguai, em parte à corrupção generalizada, cujos 

desvios ilícitos seriam muito mais prejudiciais ao Paraguai, devido ao predomínio de empresas brasileiras na 

composição dos consórcios encarregados da construção da usina. 
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4) Cogestão Plena na Administração de Itaipu 

A reivindicação da cogestão plena em Itaipu está relacionada à estrutura e 

distribuição das diretorias da Itaipu Binacional, definida no Anexo A do Tratado, que versa 

sobre o Estatuto da Itaipu Binacional. Uma primeira modificação dessa estrutura foi 

realizada em 1986, decorrente de negociação que alterou o Anexo A, criando a Diretoria 

Geral Paraguaia. Na primeira versão havia apenas uma Diretoria Geral, com duplo voto, 

cuja titularidade era brasileira. A distribuição vigente das diretorias atribui ao Brasil as 

Diretorias Executivas Geral, Técnica e Financeira, e as Diretorias simples de Coordenação, 

Administração e Jurídica; ao Paraguai estão atribuídas as Diretorias Executivas Geral, 

Jurídica, Administrativa e de Coordenação e as Diretorias simples Técnica e Financeira.  

O Paraguai entende que as Diretorias Executivas Técnica e Financeira são mais 

importantes que as demais, pois controlam a totalidade da energia e das finanças de Itaipu, 

mais especificamente, a totalidade dos ingressos e do serviço da dívida e dos 

financiamentos da Binacional. Ademais, entende também que as Diretorias Executivas cuja 

titularidade é do Paraguai, são intrinsecamente binacionais, uma vez que as questões 

jurídicas, administrativas e de coordenação estão atreladas à soberania territorial de cada 

Estado. Sendo assim o Paraguai, ainda que seja titular dessas Diretorias Executivas, não 

pode interferir em questões jurídicas, de pessoal, de contratações, de meio ambiente e de 

obras internas na parte da Itaipu Binacional instalada em território brasileiro. 

 

5) Transparência e Fiscalização 

A reivindicação paraguaia sobre transparência e fiscalização na Itaipu Binacional é 

associada, no entendimento paraguaio, à necessidade de controle Estatal da Binacional. 

Devido ao seu caráter binacional a empresa é inteiramente regida por instrumentos 

jurídicos internacionais, e não integra os ritos da administração pública de cada Estado. 

Essa natureza jurídica limita ações de controle e fiscalização, por meio, por exemplo, do 

Tribunal de Contas da União (TCU), do Brasil, e a Controladoria Geral da República 

(CGR), do Paraguai, bem como a disponibilização de informações solicitadas por outras 

instâncias, como o Congresso Paraguaio. As ferramentas de controle e fiscalização da 

Itaipu Binacional estavam limitadas as auditorias que a própria empresa executava e 

contratava, além de escassas ferramentas de transparência pública de sua gestão. Desta 

forma, a reivindicação paraguaia parte do entendimento da necessidade da realização de 

uma auditoria binacional independente (sem a submissão direta à administração da Itaipu), 
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por meio de trabalho conjunto entre o TCU e a CGR, além do incremento das ferramentas 

de transparência até então existentes.    

 

6) Execução de obras faltantes. 

A reivindicação paraguaia sobre as obras faltantes diz respeito a dois conjuntos de 

obras de infraestrutura previstas no Anexo B do Tratado de Itaipu, quais sejam, a 

subestação seccionadora da margem direita e as obras de navegação.  

Sobre a subestação seccionadora a alegação paraguaia é de que aquela construída em 

sua margem não comporta a totalidade da parte da energia proveniente de Itaipu que cabe 

ao Paraguai. Ademais, duas das linhas de escoamento (linhas de 500kV) da energia gerada 

pelo lado paraguaio da Itaipu Binacional (50Hz) são conectadas diretamente à subestação 

FURNAS, localizada em território brasileiro (margem esquerda), sem passar pela 

subestação paraguaia (margem direita), o que no entendimento paraguaio é uma afronta a 

sua soberania. Somada a essa reivindicação está a construção da infraestrutura necessária 

para o escoamento da energia a partir da subestação paraguaia para o seu principal centro 

de consumo (Assunção e região metropolitana), à época inexistente.  

Sobre as obras de navegação o Paraguai reivindicou a execução das “obras que forem 

necessárias para atender aos requisitos do tráfego de navegação fluvial, tais como: eclusas, 

canais, elevadores, e seus similares”, previstas no anexo B do Tratado de Itaipu (item 11). 

A alegação paraguaia é de que até o ano de 2008 a Itaipu Binacional havia realizado 

apenas estudos preliminares de eclusas, inexistindo estudos de viabilidade que permitissem 

escolher uma alternativa para a integração da navegação do rio Paraná.  

A divisão em partes iguais da energia elétrica eventualmente produzida no trecho 

fronteiriço do rio Paraná nos remete à soberania compartilhada sobre os recursos hídricos 

transfronteiriços, na medida em que se trata de um critério quantitativo que estabelece a 

repartição igualitária do produto do aproveitamento desses recursos (Caubet, 1991). A 

superação das amarras territoriais e da concepção realista de soberania (Agnew, 1995), 

neste caso, é ainda mais evidente se considerarmos que a Ata de Iguaçu visou justamente 

superar o litígio dos limites territoriais por meio da repartição igualitária da energia, 

independentemente do traçado do limite territorial no trecho em questão, destaque-se, 

ainda pendente.  

No entanto, o Tratado de Itaipu ao considerar em seus termos as assimetrias de poder 

existentes na relação bilateral, especificamente no que tange às garantias dadas pelo Brasil 
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para a aquisição dos financiamentos necessários à sua construção, institucionaliza o 

desequilíbrio de poder e a desproporcionalidade do uso dos recursos entre as partes. Dentre 

as garantias, está a de que a totalidade da energia gerada pelo empreendimento seria 

comprada pelo mercado brasileiro, no caso de haver excedente paraguaio, possibilitando a 

interpretação historicamente adotada pelo Brasil quanto ao direito exclusivo de aquisição 

da energia excedente.  

Tal interpretação pode ser entendida como a extensão da soberania compartilhada ao 

produto do aproveitamento dos recursos hídricos, uma vez que, sem a garantia do 

escoamento, possivelmente não haveria financiamento, com o que o Paraguai não 

concorda. A reivindicação paraguaia sobre a livre disponibilidade da energia que lhe 

pertence, revela que a reivindicação da soberania realista sobre o produto do 

aproveitamento desse recurso, a energia elétrica. 

Se considerarmos a distinção entre a soberania e os conceitos de independência e 

autonomia, que apontamos no primeiro capítulo deste trabalho (Morgenthau, 2003; Aron, 

2002; Villar, 2012), é possível interpretar que o Paraguai, ao assinar o Tratado de Itaipu de 

fato não abriu mão da sua soberania sobre a parcela dos recursos hídricos transfronteiriços 

que lhe é de direito. No entanto, pode ter limitado a sua independência, na medida em que 

foi o Brasil quem garantiu o escoamento da energia por meio da garantia de mercado.  

Outro fator a ser considerado é a inexistência de autonomia do Paraguai para o 

consumo da energia que lhe cabe, o que o impede de equilibrar a garantia de mercado sem 

considerar a venda do seu excedente, o que resulta na reivindicação de preço justo. Essa  

reivindicação está atrelada à impossibilidade de venda a terceiros mercados, pois na visão 

paraguaia a exclusividade de aquisição brasileira significa monopólio brasileiro do 

consumo do seu produto, o que impede a livre concorrência de mercado.  

Sobre a composição das dívidas da Itaipu Binacional, tanto a parcela gerada no ato 

da ratificação do Tratado, como as que foram agregadas ao longo do tempo, dizem respeito 

a pelo menos três decisões: a forma de contratação dos empréstimos, a forma de 

pagamento e o gerenciamento dos pagamentos ao longo do tempo. Sendo o Estado 

brasileiro hidro-hegemônico, ele age para que tais essas decisões sejam tomadas de acordo 

com os seus interesses, por meio, principalmente, do discurso do conhecimento e do 

discurso sancionado.  

Assim ocorreu quando da decisão da venda da energia abaixo do preço de mercado, 

entre 1986 e 1996, que resultou na “dívida espúria”, e assim ocorreu quando da decisão de 
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tornar a “dívida espúria” uma dívida ativa da Itaipu Binacional. Se nessas ocasiões, por um 

lado, os governos paraguaios aceitaram ao longo da relação bilateral encaminhamentos que 

solidificaram as assimetrias existentes, por outro, o maior interessado na aquisição de 

energia ao menor custo possível era o Estado brasileiro, maior consumidor histórico da 

energia da Itaipu Binacional. As decisões quanto ao gerenciamento da dívida podem, 

portanto, ser interpretadas como decorrentes do exercício do poder ideacional brasileiro. 

A paridade na administração da binacional pode ser interpretada como a 

reivindicação do cumprimento pleno da soberania compartilhada, uma vez que o Tratado 

de Itaipu estabelece igualdade de direitos e obrigações entre as partes. Nesses casos, a 

hidro-hegemonia brasileira, se dá por meio do poder ideacional, exercido frente às 

assimetrias gerais existentes absorvidas no próprio Tratado de Itaipu. No caso das 

diretorias executivas técnica e de engenharia, se trata do interesse brasileiro em ocupar as 

posições máximas de poder para o controle dos fluxos financeiros, das obras e da operação 

da Itaipu. Não fosse esse o interesse, não caberia tanta resistência para a alternância 

periódica da titularidade das diretorias.  

A reivindicação das obras faltantes está associada à soberania realista. A ausência da 

infraestrutura em território paraguaio com capacidade para receber a totalidade da sua 

parcela da energia e o impedimento da comercialização dessa parcela com terceiros 

mercados impedem o controle absoluto do Paraguai sobre a parte da energia que lhe, e 

consequentemente, a definição do melhor preço para o seu produto. Quanto às obras de 

navegação inicialmente previstas no Tratado de Itaipu, elas interessam mais ao Paraguai, 

devido à característica mediterrânea do seu território, do que ao Brasil, que possui rotas 

internas de escoamento dos seus produtos em direção ao mar, razão pela qual tais obras 

não são entendidas pelo Brasil como assunto prioritário e, por isso, não avançam. 

Simultaneamente ao processo de consolidação da ideia da soberania hidrelétrica se 

deu o processo de sua difusão, cujo ápice ocorreu após a entrega do memorando que 

formalizou o pedido paraguaio de negociação sobre a Itaipu Binacional. 

 

3.1.3 Difusão da Ideia 

 

A análise do processo de difusão da ideia da Soberania Hidrelétrica no Paraguai se 

deu a partir de pesquisa ao acervo digital do o periódico ABC Color, fundado em 1967, 

somada às informações coletadas durante as entrevistas realizadas e à pesquisa de 
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referências bibliográficas. O acervo digital do periódico disponibiliza matérias veiculadas 

desde setembro de 1998.  

A primeira associação do termo “soberanía” com a questão hidrelétrica, por esse 

periódico, foi constatada
18

 em matéria escrita por Ricardo Canese, à época Vice-Ministro 

de Minas e Energia do Paraguai, em 25 de agosto de 2002, quando se especulava os 

possíveis desdobramentos na relação bilateral Brasil-Paraguai, caso o então candidato à 

Presidência brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, fosse eleito. Na matéria intitulada “Si 

Lula es presidente del Brasil, habrá trato justo em Itaipú?”, o autor defende a recuperação 

da soberania hidrelétrica paraguaia frente ao possível Governo Lula, apontando, no 

entanto, que a maior dificuldade eram as próprias autoridades paraguaias, que não 

priorizavam essa pauta. 

Em outubro de 2002 o Editorial do jornal ABC Color afirma que o então governo 

paraguaio teria entregado ao Brasil a soberania nacional ao aceitar, mais uma vez, a 

redução da tarifa de energia vendida ao Brasil, considerando lesivas à soberania nacional 

“la mayor inundación de territorio paraguayo, perjuicio no valorado adecuadamente en 

las compensaciones, el manejo de las entidades binacionales por funcionarios de Brasil 

y Argentina y, sobre todo, la prohibición al Paraguay de vender a terceros países la parte 

de la energía en Itaipú y Yacyretã que le pertenece, circunstancias que han ocasionado 

graves daños al país” (ABC Color, 20.10.2002). 

  

Outra matéria publicada em novembro de 2002 menciona a inequidade existente 

entre as obras realizadas nas margens do rio Paraná, atribuindo às mesmas a inexistência 

da cogestão paritária na binacional 

“Apenas mirando las obras realizadas en la margen derecha se puede ver la tremenda 

diferencia con la margen izquierda. El manejo de Itaipú siempre estuvo en manos 

Brasileñas” (ABC Color, 08.11.2002 - Con Lula, ¿es posible el logro de la equidad en 

Itaipú?)  

 

Os mesmos argumentos se repetem em cinco outras matérias veiculadas pelo jornal 

ao longo de 2002, que ressaltam a entrega da soberania hidrelétrica paraguaia por 

governantes paraguaios corruptos que teriam cedido aos interesses dos colonizadores 

brasileiros (ABC Color, 2002), totalizando, neste ano, dez matérias que associaram o termo 

soberania à hidrelétrica Itaipu Binacional.  

                                                           

18
 Pesquisa realizada ao acervo digital do periódico ABC Color, no âmbito do presente trabalho, ao longo do 

ano de 2016.  
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Ao longo do ano de 2003 foram identificadas 34 matérias, sendo três editoriais. O 

editorial de 12 de janeiro de 2003, ano em que a ratificação do Tratado de Itaipu completou 

30 anos, retoma o tema da soberania do Paraguai atrelada à Itaipu Binacional, reclamando 

“lograr la administración en igualdad de condiciones del ente binacional. La 

denominada ‘‘cogestión plena’’, en la que a cada función en la entidad corresponde 

igual número de funcionarios paraguayos y brasileños, con supuestas idénticas 

atribuciones y obligaciones, sigue siendo en los hechos una mera ilusión para el 

Paraguay”(ABC Color, 12.01.2003). 

 

Este editorial requer do recém empossado Presidente Brasileiro, Luiz Inácio Lula da 

Silva, a equidade no manejo da Itaipu Binacional, utilizando-se do mesmo argumento que 

o Governo Brasileiro passou a empregar em sua relação com os Estados Unidos: a 

equidade no trato da relação bilateral, para além das assimetrias existentes. O conjunto de 

matérias publicadas ao longo desse ano repete os argumentos e acusações de usura, dívidas 

indevidas, preço injusto, desequilíbrio de poder na alta administração da Itaipu Binacional 

e corrupção dos governantes paraguaios, atribuindo à esses últimos a humilhação e 

submissão da soberania paraguaia aos colonizadores brasileiros.  

É também no ano de 2003 que a reivindicação de uma auditoria na Itaipu Binacional 

começa a ser fortalecida, evidenciada pela matéria publicada em 28 de janeiro, na ocasião 

do Fórum Social Mundial, para o qual a delegação paraguaia, no âmbito da discussão da 

dívida externa brasileira promovida pela Jubileu Sul Brasil
19

, pautou a importância da 

execução de uma auditoria conjunta para a compreensão da dívida da Itaipu Binacional, 

que afeta os dois países, fato que sinaliza o início da articulação de apoio externo à causa 

paraguaia na Itaipu Binacional. 

No ano de 2004 foram identificadas 09 matérias (nenhum editorial), dentre as quais 

destacamos a publicada em 01 de fevereiro de 2004 “Por qué Paraguay no tiene una 

política de Estado en energía?”, que defende que equidade, justiça e razoabilidade devem 

ser a égide de uma política de Estado em matéria de energia, ainda inexistente por ainda 

predominar os interesses “de la poderosa oligarquia corrupta em canjear negociados por la 

renuncia a defender nuestros interesses soberanos” (ABC Color, 01.02.2004).  

Apesar de poucas matérias publicadas nesse ano vinculando a Itaipu Binacional à 

ideia da soberania hidrelétrica, um conjunto de, pelo menos vinte e três matérias, registrou 

o início da articulação de movimentos sociais paraguaios, por meio de marchas, 

                                                           

19
 Ampla mobilização ecumênica, coordenada por vários movimentos sociais e organizações, que se articulou 

no Brasil, a partir de julho de 1998, durante simpósio em Brasília sobre a dívida externa. (JUBILEU SUL, 

2016).  
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manifestações e debates, nos quais a defesa da soberania paraguaia era reivindicada, como 

nos casos Marcha Patriótica
20

, a da Frente de Luta e Defesa da Soberania e da Vida
21

 e a 

realização de debates em prol da recuperação da soberania hidrelétrica
22

. É nesse contexto 

que a figura do então Bispo Fernando Lugo começa ser projetada por meio de matérias
23

 

que difundiram a sua participação nesses eventos. 

No ano de 2005 foram publicadas 43 matérias, dentre as quais 07 editoriais, que além 

de retomarem as principais ideias expressaram críticas às negociações empenhadas pelo 

governo do então Presidente Nicanor Duarte Frutos. Em 2006, 132 matérias associaram a 

soberania nacional paraguaia à Itaipu Binacional, das quais 26 foram editoriais. Em 2007 

foram 259 matérias das quais 31 editoriais; no de 2008, 344 matérias das quais 22 

editoriais e no ano de 2009 foram 153 matérias sendo 03 editoriais.  

O gráfico a seguir apresentado sintetiza a evolução temporal do número de matérias e 

editoriais que abordaram a soberania hidrelétrica no período de tempo pesquisado, 

associando os eventos políticos relevantes à Itaipu Binacional que ocorreram no período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20
 Em ABC Color “Con 200 participantes comenzó ayer en San Pedro -la marcha patriótica” (02/05/2004); 

“Campesinos de San Pedro harán marcha de 70 Km. en 5 días” (05/10/2004); “Con 200 participantes 

comenzó ayer en San Pedro -la marcha patriótica” (05/12/2004). 
21

 Em ABC Color “Difícil despegue de la izquierda” (05/05/2004) ; “Forman frente para defensa de 

soberania” (06/06/2004); “Trabajadores preparan frente para frenar el neoliberalismo” (14/06/2004); 

“Sectores de izquierda forman hoy un frente” (12/12/2004). 
22

 Em ABC Color“ Organizaciones sociales debaten hoy sobre producción y ambiente” (12/06/2004); 

“Soberanía absoluta de naciones ya desapareció, afirma sociólogo” (10/07/2004). 
23

 Em ABC Color “El Paraguay no está en venta-, exclama monseñor Fernando Lugo” (15/05/2004); 

“Soberanía reside en el pueblo, dice Lugo” (23/06/2004). 
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Figura 7: Publicações do ABC Color e eventos políticos de interesse à Itaipu Binacional 

entre 2002- 2009. 

 
Autora: Mariana de Paula 

Fonte: Pesquisa ao acervo digital do periódico ABC Color, várias datas. 

 

A partir da primeira publicação na qual se constatou a utilização do termo  soberania 

hidrelétrica em 2002 nota-se a manutenção desta pauta no periódico, ainda que até 2005 o 

número de matérias e editorias não tenha sido muito expressivo. Isso nos indica que o 

aumento do número de matérias e editoriais do ápice do conflito não esteve relacionado 

apenas à visibilidade que este veículo de comunicação deu ao período, sendo possível 

interpretar que o periódico contribuiu diretamente para a construção de um discurso 

sancionado (Casão e Zeitoun, 2010) a respeito da causa nacional da soberania hidrelétrica.  

Gustavo Codas analisa que a conduta do periódico paraguaio  

“(...) tem a ver, sobretudo, com um elemento ideológico e propagandístico. ABC Color 

é expressão imediata de um grupo econômico, liderado pelo Zuccolillo que é um grupo 

basicamente caracterizado por esses elementos, vamos dizer assim, seus negócios estão, 

em negócios imobiliários, comércios, finanças, ou seja, é basicamente com gente que 

tem pouco compromisso com o desenvolvimento do país, ou seja, aproveitar as rendas 

geradas no país mas não desenvolver a indústria, a produção, então tendo isso como 

parte do ser social do grupo que controla o ABC Color e que orienta um pouco a sua 

linha eles precisam ter um culpado das desgraças do Paraguai. Então o culpado é o 

Brasil. Então é uma coisa curiosíssima a linha editorial, por que tem editoriais muito 



86 

 

violentos contra o imperialismo bandeirante, e você diria, bom, é a partir daí que, mas 

como eu disse anteriormente, é um operativo ideológico, propagandístico das elites 

paraguaias, de distrair a atenção popular a que o problema na verdade não é a elite 

paraguaia, essa elite corrupta, rentista, parasitaria, vinculada aos negócios ilícitos, mas, 

o problema está fora, vinculado a relação com o Brasil (...) esse discurso poderia levar a 

posições muito radicalizadas, que obviamente na linha editorial de ABC não existe 

essas consequências radicalizadas. Termina aí. A partir daí é a defesa do latifúndio 

brasileiro no Paraguai, todas as consequências, digamos, da politica da ditadura militar 

brasileira com a ditadura militar paraguaia, nos anos 60, 70, 80, não contam porque na 

verdade Zuccolillo e a elite paraguaia são herdeiros dessa matriz deixada por ambas as 

ditaduras, então obviamente há aí uma relação ambígua entre a reivindicação que 

setores populares e nacionalistas autênticos fazem e ABC (Gustavo Codas em entrevista 

concedida à autora em 14 de junho de 2016)”. 

 

Gustavo Codas pontua, portanto, que o periódico adota um discurso nacionalista, 

ideológico e propagandista de fácil adesão popular, mas a ele não interessa que o Estado 

paraguaio execute ações radicalizadas em suas relações externas. Isto porque se trata do 

mesmo seleto grupo político herdeiro da matriz rentista de negócios deixada pela Ditadura 

Stroessner (imobiliários, comércios, finanças, renda) que opera de forma nada nacionalista, 

mas a quem muito interessa o aumento do ingresso de recursos provenientes da Itaipu 

Binacional, pois deles também se beneficia. 

Sobre a ideia da soberania hidrelétrica o Dr. Wesley Loewen (Doutor em História 

Econômica com ênfase em energia pela Universidade da Ruhr em Bochun na Alemanha) 

analisa que  

“se podría interpretar eso como un nuevo capitulo, no, de lo que es soberanía del 

Paraguay. Que tiene ya una trayectoria... llega hasta los Guaranis, eso es siglo diecisiete, 

donde sempre era esa, existia esa tensión entre lo que era la frontera o la supuesta 

frontera entre los imperios, Império espanhol e el Imperio de los portugueses, y los 

Guaranis  metidos en meyo de todo eso. Veniran los Jesuítas contruyendo esas, las 

excrusiones, las comunidades vamos decir, y donde los Guaranis en su momento 

encontraran una alternativa interesante para ellos, esa situación de protejerse, no. Porque 

habia esa adminicion de San Pablo y de Rio de Janero, los así llamados Banderantes que 

viniran también para no solamente lucharse, no, llevar también a indios o Guaranis para 

escravo que necesitavan, la mano de obra. Pero tambiém por la, las epidemias que 

existian, enfim, esa comunidades que se desarollaran por los Jesuitas foran en torno 

relativamente seguro para ellos, no. Y eso es una figura que se maneja hoy en día en las, 

en las investigaciones cientificas deciendo que fue una de las  motivaciones de los 

Guaranis de ir e vivir en esas comunidades apesar que la vida en una comunidad como 

esa era también extrictamente regulamentada, pero tenían comida suficiente, los 

Sacerdotes también se ocupavan de las enfermidades, les deran educacion, le ensinaran 

ciertos oficios y hasta también les trenaran de defenderse contra, entre otros, los 

Banderantes. Habían guerras, no, y ahí surge un cierto espírito, yo díria, de... soberanía 

contra, sobretodo, Y eso es una historia que nos lleva hasta mitade, se no fin, deste siglo 

diecisiete, contra los portugueses. entonces había un corte donde por lo Império 

espanhol sacaran a los Sacerdotes nos anos 1768, creo, y ahí tejo de desarollarse esas 

comunidades y muchos Guaranis salian de esta comunidad. Pero ahí viene ya al siglo 

también dieceocho con la Independencia de los paises como los conocemos hoy en día 

donde Paraguay, en eso tiempo, fue considerado por Buenos Aires como una de las 

demás provincias de su territorio. Y era otra vez los Paraguayos y aquí en Asuncion y 

los Guaranis que... digamos, defendieran otra vez su propria idea de independizarse y no 
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ser parte de una nación Argentina, sino ser soberano, apesar que sufriran, que no era 

nada facil la vida, pero la soberania era otra vez para, no se, como un valor agregado 

para ellos y lo defendieran hasta la muerte. Y eso, sobretodo, durante otra episodia que 

pudemos contar que ela la Triple Alianza, otra vez donde hasta os paraguayos atacan a 

sus grandes vizinhos y... dexó o pais totalmente destruido. Ese ser un, para el paraguayo 

hasta hoy en día, es muy, en su forma de piensar, en su forma de ser una persona muy 

orgulhosa...de alguna manera muy indepiendente en lo que diz, de alguna manera quiere 

ser soberana de su mismo, no, y eso era un momento, una idea que  durante la campana 

de Lugo, sobre mí interpretación, sabía instrumentalizar para sus fines. Y lo acoplaran 

com la energia, lo sobretodo con la energia eletrica diciendo 'mira, toda la nuestre 

energía eletrica está controlada, sobretodo de los brasilenos, e también para antender los 

argentinos, ni podemos vender', así dicen, 'ni podemos vender nuestra energía a los que 

queremos porque estamos submetidos a eso contrato que se firmó en los anos setenta y 

queremos salir de esa situacion, queremos ser soberanos sobre nuestros próprios 

recursos humanos'. Y una historia, una idea que desarollaran de forma muy consistente, 

podría dicer, llegou y impacto la gente del Paraguay, eso porque? Porque fue una parte 

de su propria historia, no, y los politicos en eso momento en su campana 

sabian...llograran  momento de tocar la (inint) con ese tema de la soberanía” (Dr. 

Wesley Loewen, em entrevista concedida à autora em 26 de maio de 2016). 

 

Gustavo Codas, sobre a origem da ideia da soberania hidrelétrica e diante da 

constatação de que primeira vez que o termo foi utilizado pelo periódico paraguaio analisa 

que  

“o momento era propício porque na região, os temas referidos ao aproveitamento 

econômico dos recursos naturais e dos recursos energéticos, estava se convertendo num 

problema de soberania porque era a forma dos povos se apropriarem do excedente 

econômicos gerados por esses recursos, ou naturais ou energéticos. Não sei com mais 

precisão isso, mas a lógica, era uma lógica regional. Não sei se algum Paraguaio leu, 

não sei se alguém poderá esclarecer isso, mas na região o tema estava aparecendo. Seja 

pelo lado da questão da água, pelo lado da questão energética, o gás no caso da Bolívia, 

seja para o imposto para a exportação da soja e dos grãos, que foi toda uma briga na 

Argentina e no Paraguai até hoje, há uma briga em torno de impostos para soja. Então 

eu acho que a visão da soberania energética que é muito peculiar no Paraguai, porque na 

verdade Itaipu e Yacyretá tem a ver com o Paraguai e com dois vizinhos grandes, mais 

desenvolvidos, mais poderosos e tal, então aparece o Paraguai com essa peculiaridade, 

mas é um fenômeno da região. É claro que na região aparece vinculado à outros casos 

de apropriação da renda extraordinária do aproveitamento dos recursos naturais e 

energéticos. Mas eu acredito que foi nesse contexto que ganhou tanta potencia, 

inclusive eleitoral (Gustavo Codas em entrevista concedida à autora em 14 de junho de 

2016)”. 

 

Para além da repercussão da ideia da soberania hidrelétrica pelo periódico paraguaio, 

para Gustavo Codas e Ricardo Canese, a soberania hidrelétrica sempre esteve presente nas 

reivindicações paraguaias, desde a assinatura do Tratado de Itaipu.  

Para Ricardo Canese 

“ja en año 73 nosotros o que reivindicábamos, e até mismo el ABC Color. Está mismo 

en el libro Itaipu: Aguas que Valen Oro, de Efraín Gamón, eso ají pude revisar. Ají hay 

muchos historiales e hay muchos artigos e manifestós de los estudiantes de engeñaría, e 

yo no voy decir que aparecía o no la palabra soberanía, yo creo que, pero si el concepto. 

Eso con seguridad. Nosotros lo que reivindicamos no, la libre disponibilidad de energía, 

no. Que posamos vender a cualquier país, a terceros países. No fundo se trata de isto: la 

soberania, la energía de nuestro propio país, porque lo Tratado nunca prohibió que el 
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Paraguay disponga de la energía que si pude usar, esto no estaba en discusión” (Ricardo 

Canese em entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016). 

 

Para Gustavo Codas 

“o tema da soberania estava desde o inicio colocado porque na origem do conflito esta o 

limite com o Brasil lá na região das Sete Quedas, Salto de Guairá, que é um tema de 

solução pendente daquela época, que deu crise. Então o tema da soberania era um tema 

constitutivo nos dois, tanto na discussão sobre o Salto de Guairá/ Sete Quedas, como na 

questão de Itaipu. Na época, o debate era, sobretudo, em relação a essa cláusula que 

amarrava ou queria amarrar o Paraguai e o Brasil na venda de energia. Não sei dizer de 

que maneira isso, faz muito tempo, eu teria que ver e em algum lugar está escrito, 

provavelmente o surgimento da bandeira nos termos da soberania energética tem a ver 

com um ambiente que se vivia na região” (Gustavo Codas em entrevista concedida à 

autora em 14 de junho de 2016). 

 

A difusão da ideia da soberania hidroelétrica em nível nacional contribuiu para a 

consolidação da sua definição, que tem como marco o livro “La recuperación de la 

soberanía hidroelétrica del Paraguay em el marco de Políticas de Estado de Energía” de 

Ricardo Canese, cuja primeira edição publicada em setembro de 2006. Nesse livro, o autor 

justifica a necessidade da inserção da proposta da soberania hidroelétrica como um dos 

eixos de uma Política de Estado de Energia do Paraguai, devido ao fato de este ser um dos 

poucos países no mundo com excedente energético gerado a partir de recursos renováveis e 

o único país do MERCOSUL com excedentes hidroelétricos. O autor entende a energia 

como o principal produto de exportação paraguaio (Canese, 2006). Além disso, esse é um 

dos três livros
24

 que embasaram, no ano de 2008, a agenda de negociação pautada pelo 

Paraguai, como veremos nas seções seguintes deste capítulo. 

Na segunda edição do livro, publicada em 2011 e, portanto, revisada a partir dos 

desdobramentos e conquistas paraguaias decorrentes do processo de negociação ocorrido 

entre 2008 e 2009, o autor afirma que definidos os seis pontos a serem reivindicados junto 

ao Brasil, por uma comissão de especialistas paraguaios formada no início do Governo 

Lugo, estes foram amplamente divulgados  

“en los más diversos ámbitos y a lo largo de toda la geografía nacional, concitando una 

unánime aceptación, por lo que se puede decir que Itaipú se transformó, a través del 

reclamo de estos seis puntos, en una verdadera causa nacional” (Canese, 2011, p. 166).  

 

Essa afirmação foi reiterada por Ricardo Canese, no âmbito da presente pesquisa, 

que afirmou que durante a campanha presidencial de 2008  

                                                           

24
 Outros dois livros foram apensados ao Memorando que formalizou o pedido de estabelecimento de uma 

mesa de negociação do Tratado de Itaipu, entregue ao Brasil em 2008: Itaipú: Águas que vale oro, de Efraín 

Enríquez Gamón (2007) e Renegociación de los Tratados, de José Méndez Vall (2003) (Gamón, 2009). 
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“se discutió lo tema de la soberanía hidroeléctrica en Itaipu. Fui un eje, yo diría cuasi 

central o uno dos más transcendentes por lo menos e nosotros como movimiento 

popular Tekajoja que éramos parte de todos los sectores que incursamos a Fernando 

Lugo yo era candidato neste momento a lo Parla Sur pelo movimiento popular Tekajoja 

e fui electo, por cierto. E quitamos un folleto” (Ricardo Canese em entrevista concedida 

à autora em 25 de maio de 2016). 

 

Além da difusão na esfera nacional a construção da causa nacional paraguaia é 

expandida na esfera internacional, com a participação de delegações e intelectuais 

paraguaios em diversos fóruns, apresentando e defendendo a recuperação da soberania 

hidrelétrica. Dentre eles estão o Fórum Social Mundial (FSM), nas edições de 2003 e 2009 

e junto ao Comitê Brasileiro do FSM, composto por diversas organizações sociais 

brasileiras; Cúpula dos Povos, em 2008; Paramento do MERCOSUL, lançamento de livro 

do Embaixador Paraguaio em Cuba sobre a soberania energética; estabelecimento da 

campanha “Renegociación ya!”, atrelada às atividades da Jubileu Sul Brasil, e ainda 

declarações de apoio à causa paraguaia por movimentos sociais e intelectuais, como o 

Movimento Sem Terra (MST), o Movimento dos Afetados por Barragens (MAB), 

Leonardo Boff, Emir Sader, Frei Betto, Partido dos Trabalhadores (PT), entre outros 

(Canese, 2011). 

A despeito da cooperação para o uso dos recursos hídricos transfronteiriços ter sido 

materializada com a construção da Itaipu Binacional, a reivindicação da soberania 

hidrelétrica sinaliza à comunidade internacional o possível descumprimento do respeito 

igualitário e recíproco da soberania, cláusula pétrea da Paz de Westfália, o que fortalece a 

construção da soberania hidrelétrica como uma causa nacional paraguaia.  

Verifica-se, portanto, que a partir de 2002 a soberania nacional paraguaia passa a ser 

atrelada, de forma crescente e sistemática, pelo maior periódico paraguaio, aos recursos 

hidroelétricos da Itaipu Binacional pertencentes ao Paraguai. O incremento da quantidade 

de matérias e editoriais do periódico ABC Color é um dos elementos que evidencia a 

construção da ideia da recuperação da soberania hidrelétrica como uma causa nacional 

paraguaia, que passa a ser expressa literalmente em matérias publicadas no ano de 2008
25

. 

Esse fato nos indica um processo de construção de uma causa nacional, por meio do qual o 

Paraguai impôs e legitimou a ideia da soberania hidrelétrica, não só no âmbito interno, 

como também no âmbito externo, em fóruns regionais internacionais. Esse conjunto de 

                                                           

25
 Em ABC Color “Entidades promueven campaña nacional” (16/09/2006); “Soberanía sobre binacionales 

debe ser una causa nacional” (02/12/2008); “Canese pide que Itaipú sea una causa nacional” (10/08/2008); 

“Una causa nacional” (27/07/2008).  
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fatores consolidou o poder ideacional e, consequentemente, aumentou o poder de 

negociação paraguaio no conflito ocorrido entre 2008 e 2009. 

 

3.2 Itaipu Binacional na Agenda Bilateral do Governo Nicanor Duarte Frutos 

 

Nesta seção analisaremos como a Itaipu Binacional foi inserida na agenda bilateral 

durante o Governo Nicanor Duarte Frutos (de 15.08.2003 a 15.08.2008). Veremos que as 

alterações de dois elementos financeiros do Tratado de Itaipu, conquistadas no período, 

foram pontuais frente à ideia da soberania hidrelétrica e refletiram a manutenção do uso do 

poder material brasileiro para a superação das divergências no âmbito da Itaipu Binacional.  

Tais alterações geraram críticas por parte de uma parcela da sociedade paraguaia que 

reivindicava a soberania hidrelétrica como forma de reorientar a relação bilateral, no 

âmbito da hidrelétrica, para além do poder material. Essas críticas impulsionaram a 

candidatura de Fernando Lugo à Presidência da República, que utilizou a causa nacional da 

soberania hidrelétrica como uma das principais bandeiras de campanha. Com o 

fortalecimento do poder ideacional, o poder de negociação paraguaio sobre a Itaipu sai da 

inércia e, ainda enquanto candidato, Fernando Lugo, obtém uma sinalização positiva do 

governo brasileiro para a abertura de um processo de negociação sobre a Itaipu Binacional, 

caso venha a ser eleito.   

 

3.2.1 Poder Material Brasileiro: Manutenção do Status Quo 

 

No período de 2003 a 2007, que compreendeu o Governo do Presidente Nicanor 

Duarte Frutos, no Paraguai, e o Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no 

Brasil, foram firmados quatro atos bilaterais que consumaram acordos em relação à Itaipu 

Binacional. Dois tratam de questões vinculadas a encaminhamentos administrativos gerais: 

concessão de bolsas de estudo para crianças de famílias de baixa renda residentes nos 

municípios banhados pelo lago de Itaipu em ambos os territórios
26

 e a adoção de conceitos 

de responsabilidade social e ambiental no âmbito do planejamento de atividades da Itaipu 

                                                           

26
 Protocolo de Intenções para a Implantação do Programa Bolsa-Escola no Perímetro de Atuação da Itaipu 

Binacional (MRE, nº 184, 16.08.2003). 
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Binacional
27

. Os outros dois tratam de atualizações das bases financeiras do Tratado de 

Itaipu.  

O ato bilateral firmado em 08 de dezembro de 2005 atualizou o fator multiplicador 

da compensação por cessão de energia paraguaia excedente de Itaipu. A última atualização 

do fator multiplicador havia ocorrido por meio do ato bilateral firmado em 1986, no qual se 

acordou atualizações crescentes e anuais até 1992
28

, a partir de quando o fator foi fixado 

em 4,0 pontos. O ato firmado em dezembro de 2005 estabeleceu a atualização do fator 

moderador para 5,1 a partir de janeiro de 2006.  

O quarto ato bilateral sobre Itaipu firmado nesse período tratou da eliminação do 

fator moderador dos contratos de financiamento firmados entre a ELETROBRÁS e a Itaipu 

Binacional para a contratação de serviços de eletricidade que, para o Paraguai, incidiam em 

juros abusivos praticados nas transações de venda do excedente de energia ao Brasil. No 

Memorando de Entendimento firmado entres os presidentes, consta que autoridades das 

chancelarias e das áreas econômica e de energia de ambos os países, se reuniram ao longo 

dos de 2006 e em janeiro de 2007  

“com vistas a buscar soluções para um conjunto de temas relacionados com aspectos 

técnicos e financeiros da Itaipu Binacional. Trataram, entre outros temas, dos encargos 

financeiros representados pelas cláusulas de reajuste dos saldos devedores (fator de 

ajuste) dos contratos de financiamento firmados entre Itaipu e ELETROBRÁS (...). O 

Governo Brasileiro assume o compromisso de tomar todas as medidas necessárias, em 

caráter de urgência, para suprimir o fator de ajuste dos contratos de financiamento nº 

ECF 1627/97, ECF 1628/97 e ECF 1480/97” (MRE, 19.01.2007). 

 

Na Declaração Conjunta emitida em 21 de maio de 2007, na ocasião da visita do 

Presidente Brasileiro à Assunção, às menções à Itaipu Binacional não ensejaram 

novidades. A importância do empreendimento para ambos os países foi reafirmada, 

reconhecendo-se a importância da eliminação do fator de ajuste da dívida da binacional, 

tendo o Brasil oferecido financiamento, por intermédio da Itaipu Binacional, para a 

construção de infraestrutura de transmissão de energia em território paraguaio. 

As atualizações das bases financeiras resultantes desses atos bilaterais constituem 

ajustes de entendimento frente a pleitos paraguaios pautados junto ao governo brasileiro à 

época, e interpretadas como êxito do pleito do governo do Presidente Nicanor Duarte 

                                                           

27
Acordo, por troca de Notas, relativo à Incorporação dos Conceitos de Responsabilidade Social e Ambiental 

ao Planejamento das Atividades de Itaipu Binacional (MRE, nº189, 31.03.2005). 
28

 Por meio de troca de notas reversais, ocorrida em 26 de janeiro de 1986, o fator multiplicador ficou fixado 

em 3,5, para os anos de 1985 e 1986; 3,58 para 1987; 3,66 para 1888; 3,74 para 1989; 3,82 para 1990; 3,90 

para1991 e 4,0 a partir de 1992 (MRE, 1986). 
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Frutos. Elas resultaram no aumento do ingresso de recursos financeiros na economia 

paraguaia, mantendo a prática histórica de uso do poder material brasileiro para a 

superação das divergências bilaterais em torno da Itaipu Binacional. No entanto, o que foi 

interpretado como êxito pelo grupo político que à época operava o Estado paraguaio, foi 

contestado pela oposição, que vinha construindo a ideia da soberania hidrelétrica que, 

como vimos, é muito mais ampla do que os respectivos aspectos financeiros.  

 

3.2.2 Contexto Histórico e Crítica do Poder Material Brasileiro 

 

Para a compreensão da contestação do poder material brasileiro é necessário localizá-

la no contexto histórico do Estado Paraguaio. Governado sob o regime ditatorial de 

Alfredo Stroessner desde 1954, a abertura democrática se deu apenas em 1989. A queda de 

Stroessner em 1989, não significou descentralização ou mudança de poder, uma vez que 

todos os presidentes que o sucederam pertenciam ao mesmo Partido Colorado, que o 

apoiou historicamente (Richard Gott
29

 em Codas, 2008).  

O Estado paraguaio foi, portanto, operado pela mesma classe política (Costa, 1992; 

Vesentini, 1986) desde a ascensão de Alfredo Stroessner em 1954. As diretrizes impostas 

pela Ditadura Stroessner não sucumbiram com ele, pois “os militares podem ter tomado o 

banco de reserva desde a sua queda, mas os seus herdeiros civis usaram o partido para se 

fortalecerem no poder” (Richard Gott em Codas, 2008, p.13). 

Para Gott (em Codas, 2008, p.13), o Partido Colorado é “a organização política mais 

poderosa na América Latina” e um ardiloso manipulador de discurso, que age conforme as 

demandas do momento, ora defendendo bandeiras progressistas, ora se posicionando em 

prol da estabilidade e do conservadorismo, sempre identificado com o nacionalismo 

paraguaio.  

Frente à história recente e impulsionado pelo levante de movimentos progressistas na 

América Latina, desde a posse de Hugo Chávez, em 1998 na Venezuela (seguido Lula, em 

2003 no Brasil, Evo Morales em 2006 na Bolívia e Rafael Correa em 2007 no Equador), o 

Paraguai constituiu um “polo democrático e progressista ... na luta por soberania e 

superação do neoliberalismo”, que se consolidou em torno da figura de Fernando Lugo 

(Codas, 2008, p.8).  

                                                           

29
 É membro honorário do Instituto para o Estudo das Américas da Universidade de Londres (Codas, 2008). 
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Com a aproximação do fim do Governo de Nicanor Duarte Frutos, a ideia da 

soberania hidrelétrica, que vinha sendo difundida nacional e internacionalmente é adotada 

como uma das principais bandeiras da campanha de Fernando Lugo à Presidência 

Paraguaia (Gott, em Codas, 2008). Em 06 de dezembro de 2006 Fernando Lugo lança a 

campanha pela recuperação da soberania hidroelétrica do Paraguai junto ao Comitê de 

Igrejas para Ajudas de Emergência (CIPAE) e à Federação de Trabalhadores do Setor 

Energético do Paraguai (FETRASEP), utilizando a primeira edição do livro “La 

Recuperación de La Soberana Hidrelétrica” como instrumento de apoio à causa (Canese, 

2011).  

Em 25 de dezembro de 2006 Fernando Lugo aceita ser candidato à Presidência 

Paraguaia e inicia a articulação da Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que se 

consolida em meados de 2007, associando grupos de oposição ao Governo Nicanor Duarte 

Frutos, movimentos sociais, sindicatos e dissidentes radicais do partido Colorado formou 

(Codas, 2008; Canese, 2011).  

A APC é constituída por um grupo político que confronta o senso de nacionalismo 

historicamente instrumentalizado pelo Partido Colorado, que é entendido por Gott (em 

Codas, 2008) como real e inventado. Real, pois se relaciona ao passado de guerras e aos 

líderes autoritários; mas inventado, na medida em que as elites paraguaias historicamente 

no poder, o utilizaram para justificar suas ações perante o povo, ao mesmo tempo em que 

atuam com subserviência em assuntos externos, inclusive na Itaipu Binacional. Richard 

Gott (em Codas, 2008) explica que a palavra ‘patriótico’ é usada pelos movimentos 

progressistas paraguaios com o objetivo de criar uma nova versão histórica, em oposição à 

palavra ‘nacionalista’, historicamente utilizada pelo Partido Colorado. 

Gustavo Codas corrobora com essa análise ao afirmar que 

“todas as consequências, digamos, da politica da ditadura militar brasileira com a 

ditadura militar paraguaia, nos anos 60, 70, 80, não contam porque na verdade 

Zuccolillo e a elite paraguaia são herdeiros dessa matriz deixada por ambas as ditaduras, 

então obviamente há aí uma relação ambígua entre a reivindicação que setores 

populares e nacionalistas autênticos fazem e ABC. Abc se dispõe sempre a publicar 

textos e informações criticas ao Brasil nesse viés que eu estou falando 

(propagandístico)” (Gustavo Codas em entrevista concedida à autora em 14 de junho de 

2016). 

  

Tal fato contribui para o entendimento da razão do apoio dado pelo periódico à 

difusão da soberania hidrelétrica enquanto causa nacional, pois conforme assinala Gustavo 

Codas 

(...) a partir de 2023 quando termina de se pagar a dívida, se se mantém a tarifa, o 

Paraguai passaria a receber um bilhão de dólares ao ano mais, para financiar seu Estado. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldo_Zuccolillo&action=edit&redlink=1
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Isso é o paraíso para os empresários paraguaios e os empresários que tem investimento 

no Paraguai porque significa financiar o Estado sem pagar impostos, que é tudo o que 

eles querem. Que não tenha imposto sobre a renda pessoal, sobre a renda das empresas, 

e que tenha uma baixíssima carga tributaria (...) um setor que reivindica cobrar maiores 

tarifas elétricas na verdade com o intuito de eles não pagarem impostos e continuar essa 

vida fácil que tem os seus negócios no Paraguai (...). Então é isso, em termos de 

soberania há uma análise a ser feita sobre que grau de consistência tem esse discurso da 

soberania, eu acho que pelo lado da esquerda e dos setores populares tem uma postura, 

tem uma parte dos liberais que esta próxima dessa postura, agora de parte das elites, da 

imprensa paraguaia e dos partidos liberais paraguaias ai não há nenhum compromisso 

com a soberania (Gustavo Codas em entrevista concedida à autora em 14 de junho de 

2016). 

 

O movimento reivindicatório da soberania hidroelétrica paraguaia se fortalece no ano 

de 2007 com o que Ricardo Canese denominou de “início de um processo de 

conscientização do Paraguai sobre a importância de recuperar a soberania hidrelétrica” (em 

Codas, 2008, p.134). Ao longo desse ano foram realizadas diversas marchas, manifestações 

e debates para a promoção da campanha de recuperação da soberania hidroelétrica 

paraguaia (Canese, 2011; ABC Color, diversas datas).  

Em 2 abril de 2008 o candidato Fernando Lugo, com reconhecida chance de êxito de 

ganhar a eleição, viaja ao Brasil em busca de apoio à sua candidatura, realizando duas 

principais reuniões: a primeira com a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores, da 

qual consegue a formalização do apoio, e a segunda com o Presidente Lula, de quem 

consegue o compromisso de negociação da agenda da soberania hidrelétrica, caso fosse 

eleito. O êxito na conquista de apoio político pelo Partido dos Trabalhadores e o 

compromisso no estabelecimento de uma mesa de negociação da agenda da soberania 

hidrelétrica completaram a constituição do poder ideacional paraguaio, o que foi 

determinante para a construção do poder de negociação. 

 

3.3 Inserção da Soberania Hidrelétrica na Agenda Bilateral  

Como vimos na sessão anterior, o processo de inserção da soberania hidrelétrica na 

agenda bilateral teve início antes da eleição presidencial, posto que o discurso da soberania 

hidrelétrica foi usado como ferramenta de conquista de apoio político no pleito. A partir da 

vitória eleitoral de Fernando Lugo, em 20 de abril de 2008, verifica-se a inserção da 

soberania hidrelétrica no plano institucional, por meio da criação de uma comissão ad hoc 

de especialistas paraguaios na “questão Itaipu”, que elabora um Memorando contendo a 

agenda de negociação a ser pautada junto ao governo brasileiro. Por usa vez, o governo 

brasileiro, demonstrando sensibilidade ao tema, desloca à Assunção Marco Aurélio Garcia, 
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enviado especialmente para o recebimento oficial da agenda de negociação, quinze dias 

antes da posse do novo governo paraguaio.  

Um mês após a posse, o Presidente Fernando Lugo realiza a primeira visita oficial 

como Chefe de Estado à Brasília, acompanhado de uma equipe diplomática, quando 

oficializou o pedido de estabelecimento de uma mesa de negociação sobre a Itaipu 

Binacional que, após resistência do Itamarati, foi aceito pelo Presidente Lula. Em seguida 

ocorreram rodadas de negociação entre as comissões de negociação, chancelarias e 

ministérios. Porém, parte da pauta em negociação não avança, aumentando a tensão na 

relação bilateral. Após a constatação da existência de uma dimensão política a ser 

superada, os Presidentes decidem que a negociação se daria diretamente entre eles, o que 

resulta na inserção da soberania hidrelétrica na agenda bilateral, como veremos a seguir.  

 

3.3.1 Da Eleição à Posse: Construção do Poder de Negociação 

 

Conhecida a vitória no processo eleitoral de 2008, Fernando Lugo forma, em 08 de 

maio de 2008, uma comissão de especialistas e militantes da causa nacional da soberania 

hidrelétrica para o estudo do Tratado de Itaipu, com o objetivo de sistematizar elementos 

técnicos e jurídicos a serem apresentados na mesa de negociação.  

A comissão foi integrada por engenheiros, economistas, advogados, comunicadores 

sociais e sindicalistas, além de consultores diversos. Ricardo Canese foi o coordenador 

geral e os temas de trabalho foram divididos em quatro subcomissões: técnica-energética 

(coordenada por Eng. Carlos Cardozo, então Diretor Geral Paraguaio da Itaipu), jurídica 

(coordenada por Dr. Emilio Camacho), política-diplomática (coordenada por Dr. Carlos 

Riveros) e econômica financeira (coordenada por Dr. Efraín Enríquez Gamón). O 

coordenador geral e os coordenadores das comissões, por sua vez, integraram o Comitê 

Técnico Executivo, que se dirigia diretamente ao Presidente Lugo (Gamón, 2009). 

Esta comissão foi, posteriormente, institucionalizada permanentemente, por meio do 

Decreto Presidencial nº 393, de 03 de outubro de 2008 e da Resolução Ministerial nº 1199, 

de 24 de outubro de 2008. O primeiro determinou que os Ministérios de Relações 

Exteriores e de Obras Públicas e Comunicação coordenassem as ações a respeito das 

Entidades Binacionais Paraguaias e a segunda criou a Comissão de Entes Binacionais 

Hidroelétricos (CEBH), dependente do Ministério de Relações Exteriores, que ficou 

encarregada das negociações referentes às binacionais paraguaias. 
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De acordo com Gamón (2009) o resultado do trabalho da comissão até julho de 2008 

foi a enumeração dos seis pontos que constituíram a pauta da negociação junto ao governo 

brasileiro, cuja análise já detalhamos no item 3.1.2 deste trabalho. São eles: 

 

1) A livre disponibilidade da energia paraguaia proveniente de Itaipu; 

2) O “preço justo” pela energia cedida; 

3) Reavaliação da dívida de Itaipu; 

4) Cogestão plena da entidade binacional; 

5) Controle e transparência na administração da Itaipu (de auditoria bilateral); 

6) A conclusão de obras previstas pelo Tratado de Itaipu. 

 

A pauta da negociação foi aprovada pelo Presidente Fernando Lugo que, frente ao 

compromisso assumido em 02 de abril de 2008 pelo Presidente Lula a enviou ao Governo 

Brasileiro, por meio de um memorando. Em 01 de agosto de 2008, quinze dias antes da 

posse de Fernando Lugo, o Brasil envia o então Assessor Presidencial para Assuntos 

Internacionais Dr. Marco Aurélio Garcia ao Paraguai para o recebimento oficial da pauta 

da negociação. 

O tema do memorando “Instalar una mesa de negociación sobre Itaipú, entre ambos 

países condóminos de la empresa, a nível del Gobierno” explicou a enumeração dos seis 

pontos a serem negociados entre os países por meio de uma síntese do embasamento 

teórico da reivindicação paraguaia. Esta síntese se utilizou, em parte, de argumentos 

permanentes e recorrentes e, em parte, de argumentos decorrentes de conjunturas mais 

recentes.  

Dentre os argumentos permanentes e recorrentes, destacamos: as circunstâncias 

políticas à época da assinatura do Tratado de Itaipu, referindo-se aos regimes ditatoriais 

militares que governavam ambos os países, o incremento do preço do petróleo e derivados 

desde a assinatura do Tratado (utilizado como parâmetro para o preço da energia 

hidroelétrica) e o Direito Internacional Público, referindo-se ao Tratado de Viena, sob a 

interpretação de que “es aceptable, conveniente y justo, revisar aquellos Tratados y 

Convenios que resulten ser, sin haberse previsto debidamente, onerosos y prejudiciales 

para una de las partes” (Memorando, 2008 em Gamón, 2009, p.33).  

Dentre os argumentos mais recentes estavam a incorporação dos países ao 

MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e a fundação da UNASUL (União de Nações Sul-
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Americanas), dentro de ideais da integração sul-americana, amplamente impulsionada pelo 

Governo Lula; os três principais desafios do Século XXI, quais sejam, a crise energética, a 

produção de alimentos e a água como substância vital; e em decorrência desses desafios, o 

aumento do preço comercial da água, destinada ao consumo industrial e humano e a 

crescente escassez desse recurso frente ao cenário de aquecimento global, reconhecendo-o 

como um bem de valor estratégico insubstituível. (Memorando, 2008, em Gamón, 2009). 

Por fim, o memorando assinalou três pressupostos que para o Paraguai devem ser 

considerados no âmbito da relação bilateral em Itaipu:  

 

o a instalação do tema Itaipu na sociedade paraguaia em todos os níveis e 

estágios (referindo-se à causa nacional da soberania hidrelétrica);  

o a existência de cláusulas não pétreas no Tratado de Itaipu, passíveis de 

revisão e modificação, conforme a ocorrência de circunstâncias que obstaculizem ou 

tornem ultrapassado o seu cumprimento (referindo-se ao argumento historicamente 

utilizado pelo Itamarati: pacta sunt servanda - pactos são para serem cumpridos);  

o e o fato de grande parte dos processos econômicos em território paraguaio 

estarem a cargo de investidores e empresários brasileiros “a los que, cobijados por el 

clima y protegidos por las leyes respectivas, les dotan de recursos naturales como la 

tierra y la seguridade jurídica” (Memorando, 2008 em Gamón, 2009, p.35). 

 

A entrega do memorando ao Brasil antes mesmo da posse do Presidente Fernando 

Lugo, eleva o grau de seriedade da reivindicação paraguaia, e os argumentos nele 

utilizados demonstram o comprometimento que o futuro governo paraguaio teria com a 

negociação da agenda. A afirmação de que a causa Itaipu estava instalada na sociedade 

paraguaia sinaliza o poder ideacional paraguaio. O argumento da existência de cláusulas 

não pétreas, se analisado conjuntamente com as declarações de Fernando Lugo durante a 

campanha presidencial, indicam a divergência existente quanto à interpretação do Tratado 

e a real disposição do futuro governo em escalar instâncias jurídicas internacionais para 

dirimir tais divergências. Já o argumento econômico pode ser interpretado como uma 

sinalização de outras questões que ainda poderiam ser reivindicadas.  

O memorando, portanto, indica a amplitude das reivindicações e tensões da relação 

bilateral que circunscrevem as reivindicações quando ao Tratado de Itaipu e sinaliza o 

compromisso do Governo Lugo com o avanço dessa pauta. Para Gamón (2009) o 
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memorando e a argumentação paraguaia junto ao enviado especial brasileiro, demonstrou 

que  

“el Tema Itaipú estaba intalado en el Paraguay no necessariamente como una cuestión 

coyuntural y de objetivos políticos oportunistas, sino basado en princípios de soberanía 

nacional y la defensa por el derecho que le assiste y de un potencial importante de los 

recursos naturales” (Gamón, 2009, p.37). 

 

O Brasil, por meio da conduta do enviado especial Dr. Marco Aurélio Garcia  

“regogió con agrado, tanto el contenido del memorandum como los critérios orales 

desarrollados, y significó que esse encuentro abría no una ventana sino una gran puerta 

que nos conducía a um nuevo escenario en donde se focalizarán las relaciones entre el 

Paraguay y el Brasil” (Gamón, 2009, p.37). 

 

O recebimento do memorando paraguaio pelo enviado especial brasileiro concretiza 

o que até então era uma sinalização política do Governo Brasileiro ao então candidato 

Fernando Lugo: a aceitação de um processo estruturado de negociação das reivindicações 

paraguaias sobre o Tratado de Itaipu, quatorze dias antes da posse de Fernando Lugo. A 

aceitação da negociação retirada da inércia o poder de negociação paraguaio sobre a Itaipu 

Binacional, uma vez que demonstra a capacidade paraguaia de influenciar a agenda 

política.   

Em quinze de agosto de 2008, em discurso durante a cerimônia de posse o Presidente 

Paraguaio faz referência à necessidade de maior impacto socioeconômico dos 

empreendimentos energéticos dos quais o Paraguai é sócio, afirmando que buscará “que 

estas Causas Nacionais se transformem em Causas Binacionais” (ANNCOL, 2008, p.7), 

em alusão direta à causa nacional da soberania hidrelétrica. Ao se referir aos recursos 

naturais paraguaios, o Presidente Lugo afirma que o Aquífero Guarani, as umidades 

(Chaco) e a água doce serão resguardados como recursos estratégicos do povo paraguaio, 

que é seu proprietário e beneficiário de seu desfrute e da sua exploração produtiva, 

reafirmando a soberania paraguaia sobre os mesmos (ANNCOL, 2008). Esses elementos 

do discurso de posse indicam o compromisso do Governo Lugo em avançar a agenda da 

soberania hidrelétrica como uma causa nacional paraguaia, para além da campanha 

eleitoral, evidenciando a continuidade do exercício do poder ideacional paraguaio, por 

meio da legitimação de suas ideias e narrativas. 

Na mesma data é assinado um procedimento administrativo entre os Diretores Gerais 

da Itaipu Binacional que versa sobre medidas administrativas a serem implementadas com 

vistas à melhoria dos processos de controle e transparência da empresa. Tais medidas 

consistiram no compromisso para com o atendimento de solicitações de órgãos de controle 
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e parlamentos, uniformização de procedimentos de gestão financeira e de controle 

administrativo que assegurem a total transparência da binacional, criação de um comitê 

consultivo de responsabilidade socioambiental, adequação da força de trabalho às 

necessidades empresariais e utilização de concursos para a seleção e contratação de novos 

empregados, dentre outras medidas administrativas (Itaipu Binacional, 2008 em Gamón, 

2009).  

Na ocasião da cerimônia de posse do Presidente Paraguaio Fernando Lugo, o 

Presidente Brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista coletiva a jornalistas 

brasileiros, que o questionam sobre a possibilidade de uma renegociação do Tratado de 

Itaipu. O Presidente Lula inicia a sua resposta mencionando que se colocou à disposição do 

Presidente Lugo para começar a conversar sobre os acordos que o Brasil deve fazer com o 

Paraguai, reafirmou a obrigação brasileira em apoiar os países mais pobres da América 

Latina, sobretudo aqueles que integram o MERCOSUL, a se desenvolverem. Reconheceu 

que o Paraguai tem reivindicações antigas sobre a Itaipu, porém que seria necessário 

aguardar as questões que seriam trazidas pelo homólogo paraguaio. Afirmou ainda que 

negociaria o que fosse possível, devido ao compromisso de ajudar o Paraguai, contudo, 

sinalizou que eventuais aumentos de tarifa que venham a incidir em aumentos do custo de 

energia para o povo brasileiro, sofreriam maiores restrições na negociação (Secretaria de 

Imprensa da Presidência da República, 2008).  

Após a entrevista oficial do Presidente brasileiro, Gustavo Codas aponta 

“um fato importante, que não é o Lula que anuncia oficialmente, é o Marco Aurélio 

Garcia, que perguntado pela imprensa sobre a negociação de Itaipu, diz uma frase, que 

eu vou citar de memória, que na relação do Brasil com o Paraguai não tem tema tabu, 

ou seja, não tem nenhum tema que não possa ser tratado” (Gustavo Codas em entrevista 

concedida à autora em 14 de junho de 2016). 

 

Trata-se do ponto fundamental do processo de negociação: a mudança da resposta 

padrão fornecida pelo Itamarati - pacta sunt servanda - que sempre resultou na recusa à 

abertura de diálogo sobre as reivindicações paraguaias a respeito do Tratado de Itaipu, 

como veremos a seguir. 

 

3.3.2 O Poder de Negociação Sai da Inércia 

 

Em 17 de setembro de 2008 o Presidente Fernando Lugo realiza sua primeira visita 

oficial como Chefe de Estado à Brasília. Recebido pelo Presidente Lula e pela chancelaria 
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brasileira, a reunião presidencial foi iniciada com a oficialização do pedido de negociação 

do Tratado de Itaipu, por meio da análise dos seis pontos reivindicados no memorando 

paraguaio.  

Segundo Ricardo Canese a primeira intervenção da delegação brasileira, realizada 

pelo então Chanceler Celso Amorim consistiu em solicitar que   

“Presidente Lugo quite por favor ese primero punto sobre la energía electra porque se 

no, las relaciones entre Paraguay y Brasil se van (…) a ganar un conflicto enorme (…) y 

maginas, no sabe cómo le digo más sí, y los otros 5 puntos a mal tratado, es la primera 

previa que veo también la sensibilidad que había en Brasil” (Ricardo Canese em 

entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016). 

 

No entendimento de Ricardo Canese o Chanceler brasileiro refletia e 

“la presión de los distintos sectores que no quería ni escuchar hablar de que el Paraguay 

disponga libremente su energía (…)Pero ahí en el 2008 en noviembre estuvo a punto de 

salirse a ese punto, a Amorim apressa a retrucar, a mi e a la delegación” (Ricardo 

Canese em entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016). 

. 

  De acordo com o relatado Ricardo Canese, após a intervenção do Chanceler 

brasileiro 
“tuve que intervenir y le dije al presidente Lula ver, si a él directamente el presidente 

Lula, Brasil defiende la soberanía energética, a pesar de nosotros, nosotros también así 

qué, eso no va a ser un motivo de disputa, de distanciamiento, sin motivo 

entendimientos y que mantengamos el tema soberanía hidroeléctrica y eso no va a 

fortalecer nuestra relación (…) y ahí la grandeza Lula, le dice, olla Amorim en el 

Paraguay está pidiendo hecho e temo até esto punto, so temo, porque Amorin no quería, 

a pesar de que Lula se había comprometido en abril de 2008, considerado los puntos 

que nosotros habíamos planteado. Amorim estaba queriendo quitarlo de la agenda y ahí 

la grandeza Lula a que le dice no, al momento Amorim vamos, está bien, Paraguay 

plantea una achatar, es no es así que timos...ello dice inclusive, que sí, que estamos de 

acuerdo pero otros termos. Entonces se mantuvo la agenda eso punto, que fue muy 

importante, sino había acuerdo, o Lula no quería que se trate ese tema no sé qué va a 

pasar, no, entonces se mantuvo” (Ricardo Canese em entrevista concedida à autora em 

25 de maio de 2016). 

 

Gustavo Codas corrobora recordando que 

“já eleito, Lugo vem para um evento na FIESP aqui em São Paulo e a tarde vai à 

Brasília para uma reunião com a equipe do Lula e são apresentados os seis pontos que o 

Paraguai reivindicava. Tem uma certa discussão de parte dos ministros do governo 

Lula, sobretudo, uma observação sobre o primeiro ponto que é a livre disponibilidade. 

Aí já é o Presidente Lula liderando a sua bancada e o Presidente Lugo liderando a sua 

bancada de ministros e negociadores. Lula diz que se o Paraguai quer discutir alguma 

coisa, vai ser discutido” (Gustavo Codas em entrevista concedida à autora em 14 de 

junho de 2016). 

 

Para Canese (2011) o Presidente Lula entendeu que, havendo um pleito, esse deveria 

ser discutido ressaltando, no entanto, que não significaria que o Brasil estivesse de acordo 

com os pontos ou os aceitaria.  
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A aceitação da pauta de negociação pelo governo brasileiro suplanta o 

posicionamento tradicional do Itamarati – pacta sunt servanta – demonstrando a 

capacidade de definição das necessidades e prioridades da agenda política pelo Paraguai, o 

que consolida seu poder de negociação. 

 

3.3.3 O Conflito: Poder Ideacional x Poder Material no Nível Técnico 

 

Aceita a pauta paraguaia, foram nomeadas as comissões negociadoras de cada país. 

Pelo Paraguai foram nomeadas sete pessoas, quais sejam: Jorge Lara Castro (Vice-Ministro 

de Relações Exteriores), Samuel González (Vice-Ministro de Obras Públicas e 

Comunicações); Efraín Enríques Gamón (Conselheiro da Itaipu Binacional); Hugo Ruiz 

Díaz (Assessor Jurídico da Presidência da República); Jorge Rolón Luna (representante da 

chancelaria pelo Conselho de Itaipu); Ricardo Canese (coordenador da mesa negociadora); 

Gustavo Codas (Assessor para temas energéticos da chancelaria).  

Pelo Brasil foram nomeadas dez pessoas, quais sejam Marcio Pereira Zimmerman 

(Ministro Interino de Minas e Energía); Enio Cordeiro (Sub-Secretário Geral da América 

do Sul, pelo Itamarati); Luiz Eduardo Melía de Cavalho e Silva (Chefe de Gabinete do 

Ministro da Fazenda); Jorge Miguel Samek (Diretor Geral Brasileiro da Itaipu); Válter 

Luiz Cardeal de Souza (Diretor de Engenharia da Eletrobrás); João Bonifacio Cabral 

Junior (Diretor Jurídico de Itaipu); Antônio Otelo Cardozo (Diretor Técnico Executivo de 

Itaipu); Renato Soares Sacramento (Eletrobrás); Marisete Fátima Daldad Pereira (Tesouro 

Nacional Brasileiro) e Hailton Madureira de Almeida (Tesouro Nacional Brasileiro).  

A diferença entre o número de membros das equipes, bem como da estrutura de 

apoio disponível para cada comissão é uma das expressões da assimetria de poder existente 

na relação bilateral.  

Outra expressão da assimetria é o reconhecimento da supremacia técnica brasileira.  

Para Gamón  

"es un ejemplo no se burro o simples. Bueno, me llaman a mí a integrar un partido de 

futbol, pero del otro lado esta Pelé y yo no soy el Pelé, entonces no puedo contrariarlo, 

yo creo que tu entiende, verdad (…) Entonces, lo que le digo, cuando yo fui Director 

General yo asumí la responsabilidad y no encontré oposición en lado brasileño, 

entonces grande medida depende también de uno mismo, como en un matrimonio, 

como en una amistad depende de cuando hay dos factores de mismo leque, es tema es 

que un factor trabaja diez por ciento y otro a la veinte por ciento, entonces a ahí un 

desfasaje” (Efraín Eniquez Gamón, em entrevista concedida à autora em 24 de maio de 

2016). 

 



102 

 

O reconhecimento desta capacidade pode ser interpretado como o exercício do poder 

brasileiro, por meio da autoridade (Castro, 2005), e também revela mais uma forma de 

expressão do poder material.  

Outra assimetria pontuada por Jorge Lara Castro (Vice-Embaixador do Governo 

Lugo, Chefe da Delegação de Negociação Paraguaia, em entrevista sem autorização para a 

gravação concedida à autora em 24 de maio de 2016) se referiu ao ponto de partida 

desigual da negociação, uma vez que o Governo Paraguaio, recém-empossado, não 

dominava as informações existentes, tanto quanto a comissão brasileira composta, em 

parte, por membros que pertenciam ao quadro governamental brasileiro ao menos há cinco 

anos. Gamón corrobora com essa ideia quando afirma que  

“cambiamos a nuestro presidente, cambiamos a nuestro ministro, cambiamos a nuestro 

director. Por ejemplo, el señor Samek hace doce años que está, nosotros habíamos 

cambiado cinco veces, entonces no hay continuidad. Entonces la cogestión plena 

también es difícil” (Efraín Eniquez Gamón, em entrevista concedida à autora em 24 de 

maio de 2016). 

 

Nomeadas as comissões negociadoras foram marcadas três reuniões bilaterais, todas 

realizadas nas instalações da Itaipu Binacional. A primeira ocorreu em 29 de setembro de 

2008 e teve duração de seis horas. Os temas abordados foram os mesmos apresentados ao 

enviado especial brasileiro em 1º de agosto de 2008, ou seja, os seis pontos do memorando. 

A delegação paraguaia insistiu na fixação de premissas de negociação, quais sejam, 

considerar a Itaipu como um instrumento para o avanço do processo de integração e 

geração de recursos para financiar desenvolvimento econômico e social de ambos os países 

e analisa-los sob a perspectiva da integração e da soberania energética (Gamón, 2009).   

A delegação brasileira, por sua vez, pontuou que o Tratado traz a premissa de que a 

energia produzida por Itaipu é para o Brasil e para o Paraguai e não para terceiros, se 

baseando na interpretação da exclusividade de aquisição do excedente energético com a 

qual o Paraguai não concorda, divergência que tratamos no item 3.1.1 deste trabalho. 

Contra a reivindicação de ‘preço justo’ o Brasil entendia que o preço definido no Tratado 

já era justo e que a atual negociação não deveria ater-se ao passado, em alusão ao contexto 

político de ambos os países à época de sua ratificação. Diante do impasse dois dos dois 

primeiros pontos da agenda, considerados essenciais pelo Paraguai, decidiu-se estabelecer 

duas subcomissões, uma técnica e outra financeira, para apresentação de possibilidades de 

encaminhamentos sobre esses pontos na reunião seguinte (Gamón, 2009). 
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De acordo com Gamón (2009) a segunda reunião da comissão negociadora ocorreu 

em 27 de outubro de 2008, com duração de nove horas. O autor assinala que a delegação 

brasileira se manteve inflexível quanto a prosseguir a negociação da livre disponibilidade 

da energia para a venda a terceiros países alegando, ademais, que não teria possibilidade 

nem atribuição para renegociar o Tratado no que tange esse ponto (caberia ao Parlamento 

Brasileiro decidir). Entendia ainda que a integração energética regional só poderia se 

realizar a partir de um novo Tratado no nível da UNASUL. Pontuou que em curto prazo o 

Brasil não negociaria esse ponto, uma vez que o excedente energético adquirido é 

direcionado principalmente o mercado do eixo Rio-São Paulo, que depende em 90% da 

energia da Itaipu Binacional.  

Na ocasião, a comissão brasileira reforçou a oferta de US$ 1 bilhão de dólares em 

linhas de créditos para o desenvolvimento de infraestrutura no Paraguai. Tal oferta 

caracteriza a tentativa do uso do poder material brasileiro para a superação das 

divergências no âmbito da negociação, o que não foi aceito pelo Paraguai. A delegação 

paraguaia entendeu a oferta como um assunto não pertencente à pauta da negociação, para 

o que deveria ser criado outro fórum. Pontuou, ademais, que a livre disponibilidade não 

supõe necessariamente a venda de energia a terceiros países, podendo ocorrer por meio de 

novas formas de comercialização direta do excedente paraguaio pela distribuidora 

paraguaia (ANDE) ao mercado brasileiro, em substituição à intermediação feita pela 

ELETROBRÁS (Gamón, 2009). 

 Sobre a dívida, a delegação paraguaia expressou o entendimento de que, 

considerando-se que cerca de 62% do custo do serviço de eletricidade refere-se a juros dos 

empréstimos, a hidroeletricidade da Itaipu é um negócio financeiro ao invés de ser um 

negócio elétrico, motivo pelo qual a sua revisão é essencial para a redução do custo da 

energia, medida fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico de ambos os 

sócios porém, principalmente, do Paraguai (Gamón, 2009). 

Sobre os três demais pontos da agenda de negociação Gamón (2009) relata os 

seguintes encaminhamentos definidos na segunda reunião: 

 

o Cogestão Plena: o Conselho de Administração da Itaipu deveria encontrar 

um mecanismo para a sua efetivação; 

o Controle e fiscalização: estabelecimento de relacionamento entre o Tribunal 

de Contas da União brasileiro e a Controladoria Geral da República paraguaia, para 
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unificar critérios e realizar auditorias complementares nas jurisdições 

correspondentes a cada país; 

o Obras faltantes: encaminhamento da questão junto aos Ministérios de Obras 

e Infraestrutura de cada país, com a participação da ANDE e dos diretores da Itaipu 

Binacional.   

Diante da resistência brasileira para o avanço da negociação em relação a livre 

disponibilidade de energia, o preço justo para a energia cedida e a revisão da dívida 

(Canese, 2011), a delegação paraguaia solicitou que a delegação brasileira apresentasse na 

próxima reunião propostas e contrapropostas que respondessem à pauta inicial da 

negociação. Essa solicitação demonstra a determinação do governo paraguaio em melhorar 

o equilíbrio de poder na Itaipu Binacional.  

A terceira e última reunião de negociação ocorreu em 19 de dezembro de 2008, com 

duração de três horas. Além das comissões nomeadas participaram e lideraram essa 

reunião os Ministros de Minas e Energia do Brasil e de Obras Públicas e Comunicações do 

Paraguai. Para Canese (2011) e Gamón (2009) ao final da terceira reunião e, portanto, das 

rodadas de negociação, houve avanço em relação aos seguintes pontos: 

 

o Cogestão plena: os Diretores Gerais Brasileiro e Paraguaio assinaram um 

Acordo de Intenção, para a promoção junto aos respectivos Ministérios das Relações 

Exteriores, a troca de uma nota reversal, declarando que o princípio da igualdade de 

direitos e obrigações deve reger a gestão das diretorias da Itaipu Binacional; 

o Controle e transparência: acordou-se a permissão da realização de auditorias 

pela Controladoria Geral da República paraguaia, uma vez que o Tribunal de Contas 

da União alegou a inconstitucionalidade de sua atuação na Itaipu Binacional; 

o Obras faltantes: acordou-se ampliação da capacidade da estação 

seccionadora da margem direita para a totalidade da energia pertencente ao Paraguai; 

a construção de um mirante turístico em território paraguaio; a análise da viabilidade 

da construção de eclusas de navegação para a transposição da barragem da Itaipu 

Binacional e a potencialização do Parque Tecnológico Industrial (PTI) do lado 

paraguaio. 
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No entanto, a partir da ausência de contraproposta brasileira sobre a livre 

disponibilidade de energia, o preço justo e a revisão da dívida, decidiu-se que a negociação 

desses pontos passaria ao nível de Governo (Gamón, 2009). 

  

3.3.3.1 O Conflito: Poder Ideacional x Poder Material no Nível Político 

 

Em 26 de janeiro de 2009 é realizada a I Reunião Ministerial de Diálogo sobre 

Itaipu, (escritório do Itamarati, em Brasília), com a participação dos Ministros de Relações 

Exteriores, da Fazenda e de Energia dos dois países. Nessa reunião o Brasil apresenta uma 

contraproposta concreta às reivindicações paraguaias. De acordo com Canese (2011) a 

contraproposta ofertava: 

“(a) la duplicación de la compensación por la cesión de energía, de 120 a 240 millones 

US$/año aproximadamente;  

(b) crear un fondo de desarrollo regional, de 100 millones US$/año, para casos como los 

“brasiguayos” o “sacoleiros”;  

(c) ofrecer una línea de financiamiento de 1.500 millones US$, con tasas de interés de 

mercado aunque reducidas (se habló de la tasa fluctuante internacional LIBOR más 

1%); y  

(d) exigir que el Paraguay cumpla con el requisito de presentar el cronograma de 

contratación de potencia de Itaipú por 20 años, en dos subperíodos de 10 años cada uno, 

como dice el tratado” (Canese, 2011, p. 168). 

 

O primeiro ponto contraproposto, apesar de ser o único avanço real frente às 

reivindicações iniciais, uma vez que duplicava a compensação pela cessão de energia, não 

atendia diretamente a reivindicação de preço justo, entendido como o preço de mercado da 

energia. Os demais pontos trataram basicamente de disponibilização de créditos para 

investimentos diversos, especialmente em infraestrutura, o que mais uma vez revela a 

prática brasileira de utilização do seu poder material para superar divergências na relação 

bilateral na Itaipu Binacional.  

Gustavo Codas analisou a contraproposta brasileira como uma tentativa do Brasil de 

“levar a agenda, vou tentar dar um nome aqui, para desenvolvimento, não energia. E 

desenvolvimento era perspectiva de investimentos, uma linha de crédito do BNDES de 

2 bilhões de dólares, um fundo de investimentos, esse fundo sobreviveu na negociação 

de julho de 2009, e essa agenda obviamente tinha repercussões no Paraguai. Eu pelo 

menos tive contato, posteriormente à reunião, com gente de alto nível do governo Lugo, 

não gente da esquerda, gente do partido liberal, que estava muito entusiasmada com 

essa ideia de muito dinheiro para muitos investimentos, etc, que era uma agenda 

duvidosa, diga-se de passagem. Mas tudo bem, estamos falando em termos de propostas 

e não de qual era a viabilidade do Brasil cumprir essa agenda ou do Paraguai, digamos, 

receber efetivamente todos esses investimentos. Então obviamente a estratégia brasileira 

nesse momento implicava tentar tirar o foco proposto pela esquerda do Governo Lugo, 

na candidatura, que vem de uma trajetória que não é eleitoral, com as lutas dos anos 70, 

sobretudo, ainda sob ditadura, então a estratégia dos negociadores brasileiros foi levar 

para outro campo que era o campo que tinha ecos no setor empresarial, no setor de 
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centro-direita que estava no Governo Lugo e tentar estabelecer então, bom, tem esses 

temas ai que soa um problema, mas aqui temos soluções. Porque vamos tratar dos 

problemas se podemos tratar de soluções para aquilo que o Paraguai precisa” (Gustavo 

Codas em entrevista concedida à autora em 14 de junho de 2016). 

 

O entrevistado atribui o entrave da negociação à divergência de agendas 

“e a diplomacia paraguaia respondia fundamentalmente à agenda dos seis pontos, e ai 

isso se devia fundamentalmente porque a mesa de negociações da diplomacia paraguaia 

era coordenada pelo Lara Castro, e não por outros membros que estavam ai na mesa e 

alguns que não estavam na mesa porque não tinham identidade com essa agenda, mas 

que eram membros do Governo Lugo, a diplomacia brasileira, a bancada de 

negociadores brasileiros, porque não era somente os negociadores do Itamarati, tentou 

levar para essa outra agenda, que podemos dizer assim, de desenvolvimento (...) na 

verdade se estava tratando de uma negociação muito difícil porque você tem uma 

agenda e eu tenho outra e não tem ponto de contato (...) a impressão que ficou dessa 

reunião do dia 26 de janeiro foi de que a resposta paraguaia foi fraca (...) frente à 

afirmação da bancada brasileira a resposta paraguaia foi confusa. Apesar de que foi dito 

na mesa que isso não respondia à agenda que o Paraguai tinha colocado, no entanto não 

houve uma contraposição à altura frente ao que o Brasil estava apresentando. E aí eu 

diria que a decisão de não permitir que (...) o Brasil, a estratégia brasileira em 26 de 

janeiro, não chega a desbloquear o impasse, mas toma a inciativa de colocar a agenda de 

desenvolvimento e não a agenda energética” (Gustavo Codas em entrevista concedida à 

autora em 14 de junho de 2016). 

 

Ademais, o Gustavo Codas aponta   

“uma contradição na própria diplomacia brasileira, e que eu acho que a postura 

paraguaia de livre disponibilidade combinada com integração energética, tocava num 

ponto contraditório da diplomacia brasileira. Porque a diplomacia brasileira dizia duas 

coisas que não se compaginavam. Dizia: Itaipu é uma integração bilateral e o Brasil 

lidera a integração regional. Essa contradição se expressou de uma maneira muito 

evidente no processo de negociação na UNASUL, do Tratado Energético (...) o tema da 

energia foi muito fortemente abraçado na UNASUL. Começou-se a discutir um tratado 

(...) o ponto onde o tratado empacou: foi justamente num debate entre Brasil e Paraguai. 

O Paraguai propunha que esse tratado pudesse modificar tratados precedentes, o que 

tinha toda a lógica porque, obviamente tratados anteriores não foram feitos na 

perspectiva de uma integração regional de todos os países da América do Sul. E o Brasil 

queria que o Tratado Energético não tivesse condições ou possibilidades de alterar a 

dinâmica, as regras estabelecidas por tratados anteriores. Na verdade o que estava em 

discussão era se Itaipu e Yacyretá, mas, sobretudo Itaipu para o Brasil, podia ter suas 

regras alteradas ou não, com vistas a uma nova fase de integração. Então essa 

contradição estava na própria estratégia do Itamarati. E há que se dizer que a América 

do Sul não é uma estratégia do Lula e o Celso Amorim. Se você ler o Moniz Bandeira, 

ele mostra que é desde D. Pedro II, que a América do Sul é parte prioritária da 

estratégica da politica exterior brasileira. Então não pode se acusar que isso foi uma 

invenção do Lula e Amorim. Na verdade na estratégia brasileira, do Estado Brasileiro, 

tinha essa contradição não enfrentada. E que apareceu quando tem um governo, o 

Governo Lula, com o Amorim, a cabeça da diplomacia, buscou levar mais longe a 

estratégia que já estava em germe, que já tinha elementos sendo desenvolvidos (Gustavo 

Codas em entrevista concedida à autora em 14 de junho de 2016). 

 

Gustavo Codas sintetiza esta contradição  

“quando no governo brasileiro se falava em Itaipu como exemplo de integração, era 

integração de dois: Brasil e Paraguai. Não tinha MERCOSUL, não tinha América do 

Sul, não tinha integração energética para além dos dois países” (Gustavo Codas em 

entrevista concedida à autora em 14 de junho de 2016). 
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Diante dessa contradição, Gustavo Codas, relata que  
“nós fomos percebendo isso na mesa de negociação, que tinha a área técnica a opinião 

pela integração, porque a integração permite otimizar os sistemas, inclusive permite 

ganhos financeiros que foram calculados à época que nós estávamos negociando, saiu 

um calculo que mostrava um ganho de um bilhão de dólares ou reais, não lembro. Não 

me atreveria a mencionar assim de cabeça, mas era muito dinheiro diante da 

possibilidade de uso mais eficiente de um sistema interconectado na nossa região do 

cone sul, enquanto que no âmbito diplomático tinha esse zelo pelo tratado, tratado não 

se toca, são cláusulas pétreas, etc. com uma nuance sobre o ano 2023, mais da área 

politica, com uma grande contradição de qual era a aposta do Brasil na integração 

regional que se mostrou na discussão do tratado energético que começou na UNASUL. 

Então o que vai acontecer do ponto de vista das negociações, vai acontecer que um setor 

do governo brasileiro, apesar da postura do governo paraguaio, de apresentar os seis 

pontos, vai fazer uma aposta de tentar levar a negociação para outro lado (Gustavo 

Codas em entrevista concedida à autora em 14 de junho de 2016). 

  

Ricardo Canese assinala que uma real integração da infraestrutura tem 

“conveniencia global (…), Paraguay hacer a que más se va a beneficiar. Pero ahora si 

algún día le va a necesitar mucho porque estas crisis de desabastecimiento le he dicho 

que como tuvo Brasil 2013, 2014, 2015, son tres años, y se va a volver a repetir, lo que 

el Brasil pierde cuando hay una crisis eléctrica es un soma de dineros enormes que si 

hay una buena interconexión así como la energía dice pro pueblo de la Argentina así 

como está la energía para Brasil puede haber o mismo de este tema en la Argentina, no 

hay energía más cara que la conoces tiene. El racionamiento eléctrico es costosísimo 

(…) entonces la integración de la... la integración económica, todo por la interacción 

eléctrica les conviene a todos. Nosotros, yo lo digo interesadamente, Paraguay le 

conviene, pero en realidad no conviene a todos y como región estaríamos todos 

fortalecido” (Ricardo Canese em entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016). 

 

Jorge Lara Castro (em entrevista) relata que o Paraguai rechaçou a contraproposta 

brasileira enquanto resposta às reivindicações colocadas não se furtando, porém a discuti-

las em outro fórum.  A nova recusa do Paraguai à contraproposta brasileira inicia outra 

etapa de tensão na relação bilateral (Canese, 2011) e evidencia o recrudescimento do 

Governo Lugo para com o exercício do poder material brasileiro. A recusa do pacote de 

investimentos ofertado contesta o poder material brasileiro enquanto pilar de sustentação 

da relação bilateral e evidencia o comprometimento do governo paraguaio reorientar o 

equilíbrio de poder na Itaipu Binacional. 

 

3.3.4 Elevação das Divergências aos Presidentes  

 

Três dias após a I Reunião Ministerial, inicia em Belém do Pará a oitava edição do 

Fórum Social Mundial, ocorrido de 29 a 31 de janeiro de 2009, marcado pela presença de 

vários Chefes de Estado da América Latina.  

Durante o primeiro dia do fórum o Presidente Paraguaio participou de várias 

atividades, expondo e defendendo a causa nacional da soberania hidrelétrica (Canese, 
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2011). No painel “Energía e Integración, Reconquistando la Soberanía de los Pueblos”,  no 

qual participaram Ricardo Canese, Beverly Keene (Jubileu do Sul), Pablo Bertinat (Cono 

Sur Sustentable), Ricardo Montagner (MAB), João Pedro Stedile (MST), Fernando Lugo e  

Leonardo Boff, o Presidente Fernando Lugo defendeu que a “Itaipu es nuestro petróleo” 

(ABC Color, 30.01.2009).  

Em conferência realizada entre os movimentos sociais e outros presidentes latino-

americanos (Hugo Chaves - Venezuela, Evo Morales - Bolívia e Rafael Correa - Equador) 

o Presidente Paraguaio Fernando Lugo, afirma desejar unificar as lutas regionais, porém 

sem abrir mão de direitos e voltou a reivindicar a soberania hidrelétrica: 

"Queremos o preço justo e a possibilidade de dispormos livremente de nossa energia. 

Lula não pode dizer não, pois o tratado foi firmado entre duas ditaduras ... Queremos 

voltar conquistar a nossa dignidade e negociar de igual para igual. Enquanto não 

alcançarmos isso, nossa alma não terá paz" (Carta Maior, 30/01/2009). 

 

De acordo com o relato de Ricardo Canese, os outros presidentes aceitaram bem  

“a ideia da soberania energética. Já tinham muito forte como na Venezuela, Equador, 

Bolívia também, estavam aí Correta, estava Evo, estava Chaves, bom então, a colocação 

de Lugo caiu muito bem entre os demais presidentes, entre o auditório ... a soberania 

energética é uma proposta latino-americana. Então nos distintos atos que se vinha 

fazendo antes do ato central, essa ideia foi cobrando foça” (Ricardo Canese em 

entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016). 

 

Ao final do dia, no painel “América Latina e o Desafio da Crise Internacional”, que 

foi considerado o ápice do FSM, cinco presidentes latino-americanos (Evo Morales, 

Fernando Lugo, Rafael Correa, Hugo Chavez e Lula) se reuniram e debateram sobre 

alternativas ao neoliberalismo na América Latina. O processo de integração regional foi 

pontuado como uma das ferramentas para o enfrentamento da crise internacional 

(Memória, FSM, 2009). Nesse contexto, o Presidente Paraguaio, faz um discurso 

defendendo a soberania hidrelétrica afirmando que  

“há muito tempo Brasil e Paraguai não sentavam em uma mesa para discutir a questão 

hidrelétrica ... quando o Paraguai puder compartilhar deste empreendimento, se abrirão 

novas portas para o desenvolvimento” (Memória FSM, 2009, p.3-4). 

 

 Ricardo Canese afirma que 

“quando Lugo coloca a soberania hidrelétrica, nesse mesmo sentido, que nós estamos 

coincidindo com o Presidente Lula em defender a soberania energética, se Lula defende, 

nós também defendemos e queremos chegar a um acordo com o Brasil sobre este tema, 

a gente de logo aplaudiu muito o Lugo e o Lula estava escutando esses aplausos. E aí 

novamente a grandeza de Lula. Por que ele podia ter se calado, mas daí ele se 

compromete e disse sim, vamos resolver com o Paraguai esse tema da soberania. Eu não 

sei se poderia haver dito outra coisa, por que o ambiente o levava a ter que dizer isso” 

(Ricardo Canese em entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016).  
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Para Canese (2011) a participação paraguaia no FSM foi crucial para que o 

presidente brasileiro reavaliasse a conduta adotada durante o processo de negociação e se 

comprometesse a resolver a questão de Itaipu junto ao Paraguai. No dia seguinte, 31 de 

janeiro de 2009 é realizada uma reunião entre Lula e Lugo, acompanhados de suas 

delegações (Canese, 2011; Codas, 2011).  

Gustavo Codas relata que tratou-se de 

“uma reunião social, digamos, onde junto com Lula, estiveram Samuel Pinheiro que era 

o Secretário Geral do Itamarati, Marco Aurélio Garcia, Assessor Internacional e Dilma 

Rousseff, que era Ministra da Casa Civil. Do lado paraguaio estiveram o Lara Castro, 

que era o Vice-Chanceler, o Canese, que coordenada a parte técnica da negociação e eu, 

que era Assessor Internacional do Lugo. Foi nessa reunião sem agenda onde, num 

determinado momento foi colocado para Lula, que a negociação do dia 26 tinha sido 

muito ruim, na visão Paraguaia. Algo que no dia 26 não havia sido dito. Foi uma 

reunião ruim mas não ficou claro na bancada brasileira que o Paraguai tinha ficado com 

um incomodo forte. Nessa reunião com o Lula foi dito com todas as letras. E aí o Lula 

toma a iniciativa, primeiro, de pedir uma segunda opinião à sua equipe” (Gustavo Codas 

em entrevista concedida à autora em 14 de junho de 2016). 

 

Ricardo Canese ao descrever a reunião relata que 

“Os técnicos do Itamarati saíam contra, certo? Então, Lula queria saber o conceito da 

soberania hidroelétrica, como avançar e tudo o mais. E, claro, o Presidente Lugo 

também é muito correto, não ia interromper. Então, Lula disse, bom Fernando, me 

explica como é esse tema. Então, Lugo começa a explicar (...), uma pessoa do Itamarati 

o interrompe, ao Presidente Lugo. Não lhe deixava explicar. Ou seja, ele começava a 

explicar e eles colocavam outro tema, com a habilidade própria do Itamarati. 

Novamente o Presidente Lugo começa a explicar, como havia pedido o Presidente Lula, 

havia pedido que explique. Outro técnico volta a interromper, e não lhe deixa explicar. 

E se passa outra vez a hora e nós dissemos, hoje está perdido. A hora vai passar e o 

Presidente Lula vai ir. Então eu lhe pedi permissão ao Presidente Lugo (…) Estamos em 

atividade técnica mas também política somos já mais caras duras (...) os altos 

funcionários do Itamarati o interrompiam, com a ideia claramente de sabotar esse 

entendimento entre eles. Não sei se Lula de dava conta ou não do tema, mas era evidene 

(...). Me dirijo ao Presidente Lula e digo, olha, o que o Paraguai reivindica é o mesmo 

que está reivindicando o Brasil, mas ademais, um trato justo, e lhe fiz um cálculo muito 

sensível. E lhe disse, olha, a ditadura militar brasileira, deu ao Ditador Aldredo 

Stroessner tanto. A oferta que o Itamarati fez, o Chancelar Amorín, na mesa de janeiro, 

é menos do que a ditadura militar brasileira ofereceu ao ditador Alfredo Stroessner. Isso 

não pode aceitar o Presidente Lugo. (...) E aí Lula, longe de negar, até cordial, mas certo 

que firme, disse, bom, vamos resolver isso. E na verdade, desde esse momento mudou” 

(Ricardo Canese em entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016).  

    

Para Jorge Lara Castro a grande mudança nos rumos da negociação foi a 

identificação, pelo Presidente Brasileiro, de que havia uma dimensão política que deveria 

ser considerada (em entrevista sem autorização para gravação, concedida à autora em 24 de 

maio de 2016).  

A partir do encontro dos Presidentes no âmbito do FSM, as equipes diplomáticas e 

técnicas seguiram trabalhando até que, de acordo com Ricardo Canese  
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“un poco antes dese encontró de 07 de mayo recibimos a propuesta de Brasil, e 

realmente seguía siendo mala. Se le envió una contrapropuesta e no hube respuesta. A 

Lugo, se invitaba como Chefe de Estado e quería salir una declaración conjunta. 

Itamarati quería una declaración conjunta. Es lo usual cuando va un Chefe de Estado. E 

entonces, nosotros utilizamos allí un factor, que después se convirtió en un factor 

interesante, porque Brasil estaba interesado na Secretaria General de las Naciones 

Unidas e quería lo apoyo de Paraguay e dentro da declaración conjunta envió ese ponto. 

Nosotros que ficemos: apagamos ese parágrafo. Porque queríamos decirlos sí, ese 

parágrafo pode ir, más ten que ir os parágrafos con lo interese de la Itaipu. Fue una 

condicionante. Entonces... vamos nosotros, avanzar lo cierto en la diplomacia” (Ricardo 

Canese em entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016).  

 

Para Jorge Lara Castro o apoio paraguaio ao pleito brasileiro junto à ONU era o 

maior interesse do Brasil naquele momento, porém no entendimento paraguaio, essa 

questão não pertencia à agenda de negociação que estava posta. Por isso, o Paraguai 

decidiu não apoiar naquele momento a candidatura brasileira naquela Declaração 

Conjunta, suprimindo o parágrafo que dela tratava e adicionando os seis pontos da pauta de 

negociação, devolvendo ao Brasil a sua revisão da proposta de Declaração Conjunta (em 

entrevista sem autorização para gravação, concedida à autora em 24 de maio de 2016).  

Para além do argumento de que o apoio à candidatura do Brasil ao Conselho de 

Segurança da ONU se tratava de outro fórum, é de praxe que as declarações conjuntas 

presidenciais registrem considerações sobre todos os temas que circunscrevem as relações 

entre as partes. Ademais, a própria declaração conjunta em questão, abordou diversos 

outros temas comuns à relação bilateral, para além dos seus pontos da soberania 

hidrelétrica, o que permite interpretar a recusa como uma tática utilizada para fortalecer o 

poder de negociação paraguaio. 

Na chegada da delegação paraguaia à Brasília Gustavo Codas relata que  

“o Lula, antes de começar a reunião tem uma conversa com o Lugo, onde decidem que a 

negociação é entre eles dois. E aí, eu acho que o Lula, por conta dele, porque tenho que 

dizer que em termos de formulação nenhum de seus auxiliares, talvez pensavam, mas 

nunca expressou dessa maneira, mas Lula, por conta dele, resolve, vamos dizer assim, a 

contradição que estava na política do Itamarati. Aquela que eu assinalei antes. Ele 

expressa o interesse em levar adiante a integração regional e o tema de Itaipu e as 

reivindicações paraguaias fazem parte da integração regional. Então, digamos assim, ao 

decidir que a negociação é entre os dois Presidentes, que do ponto de vista diplomático, 

são os representantes máximos expoentes das mais altas partes, depois do Presidente 

não tem ninguém, são Chefes de Estado, é como que uma solução ao problema de quem 

está falando. Porque um técnico, um vice-ministro, pode ter muitas ideias, muitas 

propostas, mas que ao final das contas quem tem a capacidade, a condição de assinar em 

nome do Estado são os Presidentes da República (Gustavo Codas em entrevista 

concedida à autora em 14 de junho de 2016). 

  

Enquanto os demais membros das delegações se reuniram em uma sala e aguardaram 

a presença dos Presidentes, Ricardo Canese relata que 
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“cuando llegamos yo noto que estaban muy nervoso los funcionarios de lo Itamarati. 

Pero, yo soy bastante... E llegamos, nos ofrecen un cafecito, e nos preguntan, e que pasa 

la declaración sobre la secretaria general de las naciones unidas. No, no estamos de 

acuerdo, lo dice el vocero. Ah, entonces, no hay reunión. Bueno, a hoy nos fuemos, no. 

Entonces, me cuentas en responsabilidad y... claro Brasil está interesado en incluirse ese 

punto” (Ricardo Canese em entrevista concedida à autora em 25 de maio de 2016).  

 

 Gustavo Codas analisa que a elevação das divergências para os Presidentes 

contribuiu para a resolução da  

“contradição e se abre o caminho para negociar com o Paraguai. Foi o ponto em que o 

Lula diz, bom, o Brasil está interessado na integração da América do Sul, a energia é 

um elemento importante dessa integração, já que na parte econômica não temos 

condição de avançar plenamente pelas estratégias diferenciadas e o tema Itaipu é um 

tema chave para resolver o tema energético, etc, na questão da integração, e dar uma 

sinalização para a região de que o Brasil é um parceiro de seus vizinhos. Então, eu diria 

que é dessa forma que se destrava a negociação. Depois haverão muitos  problemas 

porque há temas diplomáticos, temas técnicos, temas financeiros que não 

necessariamente essa postura dos dois presidentes equacionaram. Mas a matriz, o 

paradigma a partir do qual podia se negociar, pra mim, foi o fato de a intervenção do 

Lula, dele, não foi de um ministro, um vice-ministro, foi dele, para resolver essa 

contradição que estava latente, ou fortemente presente, na política externa brasileira 

(Gustavo Codas em entrevista concedida à autora em 14 de junho de 2016). 

 

A reunião de 07 de maio de 2009 termina sem um acordo para a Declaração 

Conjunta, reincidindo a disparidade das agendas já reveladas durante a reunião de 26 de 

janeiro de 2009, porém com o encaminhamento de que a negociação se daria diretamente 

entre os presidentes que orientaram que as equipes continuassem trabalhando no nível 

técnico.  

De acordo com Ricardo Canese a partir desse momento o trabalho das chancelarias 

continuou, porém  

“En 25 de julio cuando llegamos a acuerdo los últimos borradores de obras y le habían 

avanzado bastante pero hasta yo te he podido decir hasta tres, cuatro días antes, todavía 

es inaceptable para nosotros, pero (…) eso se decidió en este hasta 24 horas antes, muy 

sobre la hora que se definió, esa fue la verdad. (Ricardo Canese em entrevista concedida 

à autora em 25 de maio de 2016). 

 

De acordo com os entrevistados o texto final da declaração, no que se refere aos 

pontos específicos sobre a Itaipu Binacional foi discutida diretamente pelos Presidentes na 

presença de suas equipes, pouco antes do evento público que a anunciou. 
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3.3.5 A Soberania Hidrelétrica na Agenda Bilateral do Governo Lugo 

 

A Declaração Conjunta Construindo Uma Nova Etapa foi assinada no dia 25 de julho 

de 2009, no âmbito da visita de trabalho do Presidente Lula à Assunção. Nesta declaração 

os presidentes reafirmaram  

“a importância da solidariedade como componente central do processo de integração 

regional em curso, assim como sua intenção de continuar com os esforços para diminuir 

a pobreza, a desigualdade e outras formas de injustiça social (...) e a importância da 

Itaipu, que constitui um marco central da integração entre os dois países. (...) 

Reiteraram seu compromisso com a integração energética regional” (Declaração 

Conjunta, 2009, p.1-2). 

 

Nota-se que a declaração reafirma o comprometimento de ambos os Estados com o 

processo de integração regional, em especial a integração energética, e coloca a Itaipu 

Binacional como um marco central da integração entre os dois países. No entanto, 

especificamente no que tange à reivindicação mais relevante para o Paraguai, a livre 

disponibilidade de energia, o acordo não revela a plena aceitação brasileira para que o 

Paraguai possa comercializar seu produto com terceiros mercados, mas avança 

“Reconhecendo a conveniência de que a ANDE possa gradualmente (...), comercializar, no 

mercado brasileiro, energia de Itaipu correspondente aos direitos de aquisição do Paraguai” 

(Declaração Conjunta, 2009, p.2). 

O Presidente Paraguaio reitera então a reivindicação “de que o Paraguai possa 

habilitar-se, da mesma forma, a dispor gradualmente de energia de Itaipu para oferecer a 

terceiros mercados com o direito de preferência ao Brasil” o que o Presidente Lula 

responde ressaltando que “Brasil e Paraguai devem trabalhar juntos na busca de uma 

efetiva integração energética regional que contemple, inclusive, a possibilidade de que o 

Paraguai e o Brasil possam comercializar energia de Itaipu em terceiros mercados a partir 

de 2023” (Declaração Conjunta, 2009, p.2). 

  A declaração revela a resistência brasileira em aceitar a soberania absoluta 

paraguaia sobre a totalidade que lhe cabe do produto gerado com o aproveitamento 

econômico das águas transfronteiriças. Ademais corrobora com a contradição, apontada 

por Codas (2011), da política externa brasileira do período que, por um lado, defende e 

promove a integração regional, e por outro resiste à livre disponibilidade da energia que 

cabe ao Paraguai, para que este possa comercializar com terceiros mercados.  

A menção de que ambos os Estados devem trabalhar juntos para alcançar, a partir de 

2023, a possibilidade de comercialização da energia a terceiros mercados reforça a 
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interpretação de que o Brasil entende o excedente energético paraguaio como objeto de 

soberania compartilhada, em função da garantia de mercado do produto do aproveitamento 

do potencial hidráulico, dada aos credores dos empréstimos necessários à instalação da 

Itaipu Binacional. Com a previsão de quitação das dívidas em 2023, cessaria também o 

compartilhamento da responsabilidade de garantia de escoamento da produção de energia. 

Igualmente, é possível apreender que no entendimento brasileiro expresso na declaração a 

venda a terceiros mercados poderá se dar apenas se o Brasil a realize conjuntamente com o 

Paraguai, o que não revela a real livre disponibilidade, pois a venda está condicionada à 

aceitação de ambas as partes e nela está implícita a existência de um excedente energético, 

o que não se aplica ao Brasil. 

Codas (2011) a esse respeito entende que houve um avanço considerável, pois 

significa a aceitação pelo Brasil de uma ‘primeira fase’ da proposta da livre 

disponibilidade, ao abrir a possibilidade de que a ANDE comercialize energia diretamente 

ao mercado brasileiro, sem estar restrita exclusivamente à comercialização com a 

ELETROBRÁS. Ademais “acepta que – antes de 2023 – parte de la energia paraguaya 

excedente se venda (no más se ‘ceda’), aunque tan solamente dentro del mercado brasileño 

(…) a ‘precio de mercado’ (o precio justo para la fórmula paraguaya” (Codas, 2011, 99). 

Além da importante aceitação da possibilidade de venda do excedente energético 

diretamente ao mercado brasileiro, a reivindicação de preço justo foi também atendida com 

o aumento do fator moderador da compensação pela cessão de energia em três vezes. Para 

Codas (2011) este aumento aproxima a tarifa da energia cedida ao Brasil ao valor de 

mercado, à época, da energia no mercado brasileiro, criando um ‘piso’ de remuneração 

mais compatível com o valor de mercado inicialmente reivindicado pelo Paraguai. 

A reivindicação da revisão da dívida da Itaipu Binacional havia avançado durante as 

rodadas de negociação em 2008 com a aceitação de uma auditoria unilateral paraguaia, por 

meio da sua Controladoria Geral da República. Na Declaração Conjunta resta registrada 

pelo presidente paraguaio o andamento da execução desta auditoria e “a sua intenção de 

transmitir as conclusões à parte brasileira” (Declaração Conjunta, 2009 p.4), o que para 

Codas (2011) revela a intenção do Paraguai em retomar o assunto em nível presidencial tão 

logo fosse concluída a auditoria. 

A reivindicação da cogestão plena havia sido encaminhada no âmbito das rodadas de 

negociação e resultou na elaboração e ratificação de um procedimento administrativo e 

uma troca de notas reversais entre os Diretores Gerais da Itaipu Binacional, que 
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reafirmaram o compromisso com a equidade na administração. A Declaração Conjunta 

registrou a aprovação pelos presidentes dos acordos administrativos firmados pelos 

Diretores Gerais e a determinação de sua estrita observância e implementação. 

Sobre a reivindicação das obras faltantes, os presidentes acordaram na Declaração 

Conjunta a construção do seccionamento das linhas de transmissão da subestação da 

margem direita, determinaram o término da construção de um mirante turístico da 

barragem da Itaipu Binacional, em território paraguaio, e a constituição de um grupo de 

trabalho para a elaboração de um termo de referência para estudo de viabilidade técnica, 

econômica e socioambiental das obras de navegação. Adicionalmente às reivindicações 

iniciais paraguaias, foi acordada a construção de uma linha de transmissão ligando a 

subestação da margem direita à subestação de Villa Hayes (região metropolitana de 

Assunção), bem como a construção desta subestação, utilizando-se recursos da Itaipu 

Binacional, sem custos ao Paraguai.  

Sintetizamos na tabela a seguir apresentada os resultados da negociação para a 

inserção da soberania hidrelétrica na agenda bilateral Brasil-Paraguai. 
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Tabela 4: Síntese dos Resultados da Negociação  

Agenda Reivindicada pelo Paraguai Declaração Conjunta Construindo Uma Nova Etapa

1) Livre disponibilidade de energia

Abre a possibilidade de que a ANDE possa gradualmente, com a maior 

brevidade possível, comercializar, diretamente no mercado brasileiro, 

energia de Itaipu correspondente aos direitos de aquisição do Paraguai.                                                                              

2) Preço justo

Registra o acordo diplomático sobre a alteração da remuneração 

paraguaia a título de cessão de energia sobre a base de um fator de 

multiplicação de 15.3, a ser submetido à aprovação congressual. 

3) Reavaliação da dívida de Itaipu 

Binacional

O Presidente paraguaio informou sobre a auditoria que a Contraloría 

General da República do Paraguai está fazendo da dívida de Itaipu 

Binacional, e sua intenção de transmitir suas conclusões à parte 

brasileira.

4) Cogestão plena da Itaipu Binacional

Reitera o princípio de igualdade de direitos e obrigações do Tratado de 

Itaipu, ratifica a decisão do Conselho de Administração de Itaipu 

Binacional (RCA Nº 008/2009) sobre a continuidade das práticas de 

decisões consensuadas no âmbito da Diretoria-Executiva, consolidação 

da cogestão plena no âmbito das Diretorias de área que integram a 

Diretoria- Executiva, e o estabelecimento de um mecanismo para 

solução de eventuais controvérsias entre os Diretores-Executivos e 

Diretores correspondentes.

5) Controle e transparência na 

administração da Itaipu Binacional (por 

meio de auditoria bilateral)

Aprova os termos de compromisso assinados pelos Diretores Gerais 

em 15 de agosto de 2008, sobre medidas edministrativas que buscam o 

aperfeiçoamento da transparência da gestão da Itaipu Binacional, e 

determinam sua estrita observância e implementação.  

6) Conclusão das obras previstas no 

Tratado de Itaipu

Determina a criação de um grupo de trabalho bilateral para a definição 

os termos de referência de estudo de viabilidade técnica, econômica e 

socioambiental de obras de navegação.                                                           

Instrui a Diretoria-Executiva e o Conselho de Administração de Itaipu 

Binacional que, em consulta com a ANDE e a ELETROBRAS, 

determinem as providências necessárias para que se executem as obras 

de seccionamento das linhas de transmissão de 500 kV da subestação 

da margem direita.  

Organizado pela autora.  

Fonte: Declaração Conjunta, 2009. 

 

Para os entrevistados, que participaram ativamente do processo de negociação, os 

resultados alcançados por meio desse acordo foram favoráveis ao Paraguai, pois foram 

conquistados avanços em relação aos pleitos iniciais. Para Jorge Lara Castro (em 

entrevista) um desses avanços foi a consolidação do reconhecimento das assimetrias 

existentes entre os dois países somada ao que Codas (2011, p.105) entendeu como “una 

revisión de práticas en la relación bilateral sobre Itaipú”, por meio da adoção de iniciativas 

que buscaram ‘compensar’ as assimetrias.  
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3.4 Conclusões Parciais 

 

Com a eleição de Fernando Lugo, ascende ao poder o grupo político que constituiu 

oposição histórica ao regime de Stroessner e aos governos subsequentes a ele ligados. Esse 

grupo é composto de subgrupos que, à época dos debates sobre a ratificação do Tratado de 

Itaipu, foram contrários ao texto aprovado, pois interpretam que o mesmo compromete a 

soberania paraguaia em diversas vertentes. Reconhecendo a energia como o principal 

produto de exportação do Paraguai e entendendo haver violação da soberania do Estado 

sobre este recurso, este grupo desenvolve a bandeira da soberania hidrelétrica, em uma 

causa nacional, utilizando-a como instrumento de reivindicação da soberania paraguaia. 

Trata-se, portanto, da reivindicação da soberania absoluta sobre o produto do 

aproveitamento da parcela de um recurso natural que lhe é de direito, porém que é 

compartilhado. A soberania compartilhada sobre as águas transfronteiriças do rio Paraná 

foi institucionalizada com a ratificação do Tratado de Itaipu, ato internacional que consiste 

em um instrumento de cooperação bilateral. No entanto, existentes entre Brasil e Paraguai, 

estão refletidas neste Tratado, resultando no uso assimétrico dos recursos hídricos 

compartilhados.  

Como vimos, a existência de um instrumento de cooperação não significa 

inexistência de disputas para o domínio dos recursos hídricos compartilhados. As disputas 

no caso da relação Brasil e Paraguai na Itaipu Binacional são decorrentes das assimetrias 

existentes e estão institucionalizadas no ato bilateral que rege a cooperação. As assimetrias 

conferem tensão à relação que por vezes resultam em conflitos que extravasam o campo da 

administração interna da Itaipu Binacional, atingindo o nível de Estado. Tais conflitos 

buscam, ao longo do tempo, reorientar a relação de cooperação, a fim de melhor posicionar 

o Estado mais fraco, neste caso o Paraguai. 

Por meio do conceito de hidro-hegemonia, pudemos compreender que o conflito 

ocorrido entre 2008 e 2009 contestou, sobretudo, a prática do uso do poder material 

brasileiro para a superação das divergências e tensões existentes na relação bilateral em 

torno da Itaipu Binacional. O grupo político que operava à época o Estado paraguaio tinha 

como objetivo claro a melhoria da posição do Paraguai na relação bilateral o que não 

estava apenas relacionado ao incremento de recursos financeiros na economia paraguaia, 

mas sobretudo objetivou reorientar a relação em direção a real paridade de direitos e 

obrigações. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação bilateral entre Brasil e Paraguai é hidro-hegemônica dado que o controle 

do fluxo hídrico da bacia do Alto Paraná é brasileiro. O controle compartilhado dos 

recursos hídricos transfronteiriços revela o caráter cooperativo da relação, configurando a 

forma positiva da hidro-hegemonia brasileira, por meio da liderança e do reconhecimento.  

O Tratado de Itaipu é o instrumento bilateral que regula o controle compartilhado 

cooperativo desses recursos. À época da sua ratificação estavam a frente do Estado 

brasileiro e do Estado paraguaio governos militares ditatoriais, ou seja, uma classe política 

não democrática que permaneceu no poder, em ambos os casos até a década de 1980.  

No contexto histórico das ditaduras militares a soberania territorial foi a principal 

preocupação do Estado paraguaio, frente ao interesse brasileiro no domínio dos recursos 

hídricos transfronteiriços, o que contribuiu para a escalada de tensão na relação que 

resultou no conflito diplomático acirrado com indícios de hostilidade militar na década de 

1960. Tal conflito foi amenizado com a ratificação da Ata de Iguaçu, ato bilateral que 

acordou o uso equitativo do aproveitamento dos recursos hídricos transfronteiriços, o que 

enseja a soberania compartilhada sobre eles.  

No entanto a viabilização material do aproveitamento desses recursos não se deu de 

forma equitativa. À classe política que operava o Estado paraguaio interessava a 

possibilidade de ingressos financeiros na economia, que subsidiariam negócios privados 

por ela dominados, sem aporte algum de recursos financeiros (não aportou sequer o capital 

inicial que constituiu a Itaipu Binacional). À classe política que operava o Estado 

brasileiro, a seu turno, interessava gerar energia a baixo custo, além de superar o litígio 

territorial que dificultava o alcance de seu objetivo principal.  

O alcance de ambos os objetivos por meio da Itaipu Binacional revela a 

interdependência entre os Estados. Este empreendimento, a partir da interdependência do 

fluxo hídrico que antes separava os territórios, intensificou a interdependência de fluxos de 

diversas outras ordens: o fluxo hídrico foi transformado em fluxos elétricos, divisas, 

pessoas e conhecimento, o que flexiona a rigidez territorial de outrora. Nesse sentido, a 

Itaipu Binacional pode ser considerada como uma solução interdependente para problemas 

interdependentes entre Estados vizinhos.  

Os recursos hídricos transfronteiriços do rio Paraná são recursos naturais cujo 

domínio compartilhado pelos Estados aumentou o poder destes sobre o território, dado que 
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ambos restaram fortalecidos a partir do empreendimento binacional. Porém, frente às 

assimetrias existentes entre esses Estados e aos interesses das classes políticas que os 

operavam no âmbito da negociação e ratificação do Tratado de Itaipu, o domínio dos 

recursos hídricos transfronteiriços não foi constituído de forma equitativa. Este ato bilateral 

institucionalizou as assimetrias existentes entre os países, a fim de viabilizar o 

empreendimento. 

A partir da instalação da Itaipu Binacional, ou seja, da materialização do 

empreendimento, que culminou no aumento de fluxos e benefícios a ambos os Estados e, 

consequentemente na intensificação da interdependência entre eles, os conflitos coercitivos 

para o domínio dos recursos hídricos transfronteiriços estão cada vez mais afastados da 

relação bilateral. Seguindo o que parece ser uma tendência do século XXI, os conflitos 

pós-instalação da Itaipu Binacional, têm agora natureza política e o seu entendimento passa 

pela compreensão da disputa pelo domínio dos recursos hídricos transfronteiriços enquanto 

um processo, composto por eventos de conflito e períodos de cooperação, entremeados 

pelas tensões e pelas assimetrias entre os Estados, que vão muito além das assimetrias 

materiais.  

O conflito político-diplomático ocorrido entre Brasil e Paraguai entre os anos de 

2008 e 2009 foi um evento desse processo. Diferentemente da época da negociação dos 

termos e da ratificação do Tratado de Itaipu, o referido conflito foi travado entre governos 

democráticos. À classe politica que ascendeu ao governo paraguaio em 2008 interessava a 

reorientação da relação na Itaipu Binacional, fundada nas assimetrias entre os Estados 

vizinhos, em direção à real equidade de direitos e obrigações, para o que desenvolveu a 

causa nacional da soberania hidrelétrica.  

A reivindicação da livre disponibilidade da energia pelo Paraguai, primeiro dos seis 

pontos que compuseram a agenda de negociação da soberania hidrelétrica paraguaia, 

expressa a divergência que consistiu no núcleo duro do conflito de 2008-2009. O Estado 

paraguaio não possui infraestrutura e mercado consumidor interno que garanta a totalidade 

do escoamento da energia paraguaia gerada pela Itaipu Binacional. Assim, a venda do 

excedente energético é o único meio de o Paraguai atingir a igualdade de obrigações sobre 

a garantia do escoamento do seu produto, garantia esta dada unilateralmente pelo Brasil 

aos credores da Itaipu Binacional. Ao Brasil, por seu turno, a venda da energia paraguaia a 

terceiros mercados compromete o objetivo inicial para o qual a Itaipu Binacional foi 

concebida, isto é, oferta de energia a baixo custo ao mercado brasileiro. A solução 
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intermediária para esta divergência foi a abertura da possibilidade da venda direta ao 

mercado Brasileiro, flexibilizando o entendimento do país sobre obrigatoriedade da cessão 

do excedente energético paraguaio. Contudo, esta flexibilização não respondeu 

completamente à reivindicação paraguaia, o que nos indica que, em que pese o conflito de 

2008-2009 ter sido superado, este é um ponto de tensão da relação bilateral que permanece. 

A reivindicação de preço justo foi atendida para o momento, uma vez que o Paraguai 

entendeu que os valores agora pagos pelo seu excedente energético, são equiparáveis ao 

que é praticado pelo mercado brasileiro. Contudo, ao longo do tempo tais valores podem se 

defasar em função de novas circunstâncias de mercado, o que pode ensejar novos conflitos 

acerca deste ponto, até que o Paraguai alcance a venda direta do seu excedente energético. 

Sobre a dívida da Itaipu Binacional, a auditoria foi iniciada pelo Paraguai e o 

interesse de negociar os seus resultados foi registrado no acordo de 2009, o que não 

aconteceu até o momento. Ressalta-se que a interrupção não democrática do mandato 

presidencial de Fernando Lugo retorna à operação do Estado paraguaio a mesma classe 

política de outrora, que historicamente se interessou em beneficiar negócios privados a 

partir dos recursos estatais. Porém, uma alteração futura da classe política pode retornar 

esta reivindicação à agenda bilateral. 

A disparidade de poder na gestão da binacional foi superada parcialmente a partir da 

reafirmação, por meio de declaração em nível diplomático, posteriormente reafirmadas 

pelos Chefes de Estado que determinaram seu cumprimento, de procedimentos 

administrativos que buscaram institucionalizar as regras da cogestão plena. Porém a 

questão central da cogestão plena que é a alternância do comando das Diretorias 

Executivas Financeira e Técnica não foi encaminhada. A reivindicação de transparência e 

controle também foram superados parcialmente, a partir do estabelecimento e 

aprimoramento de ferramentas administrativas mais eficazes.  

O cumprimento parcial das reivindicações paraguaias que compuseram a agenda de 

negociação entre 2008 e 2009 nos indica que o grupo político que operava o Estado 

paraguaio no período alcançou êxito ao inserir a soberana hidrelétrica na agenda da relação 

bilateral. Isto foi possível devido à construção da causa nacional da soberania hidrelétrica, 

que fortaleceu o poder de negociação do Paraguai, que não recuou seus objetivos diante da 

tentativa de exercício do poder material brasileiro.  

A causa do conflito diplomático foi a disparidades de agenda da negociação. A 

equipe de negociadores brasileiros, frente à pauta inicial reivindicada pelo Paraguai, 
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manteve a prática diplomática convencional, oferecendo propostas atreladas à 

disponibilização de recursos financeiros, não respondendo à agenda paraguaia. Esta 

disparidade elevou a tensão e recrudesceu as relações bilaterais no período. Os Chefes-de-

Estado, diante do impasse criado no âmbito das reuniões técnicas de negociação e 

indicando a compreensão da dimensão política, assumem diretamente a negociação e 

reorientam a relação bilateral.  

O êxito parcial em todos os pontos da agenda inicial da negociação, contudo, nos 

indica que permanecem questões não solucionadas com potencial de elevar novamente a 

tensão na relação bilateral. O conflito ocorrido entre 2008 e 2009 não foi o primeiro e 

certamente não será o último. 
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ANEXO 1 

 

 

 

TRNSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

  



TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA: GUSTAVO CODAS 

Entrevista realizada no dia 14 de Junho de 2016 em seu escritório em São Paulo. O entrevistado foi Consultor 

de Relações Exteriores da República do Paraguai de 2008 a 2009, Ministro Assessor de Relações 

Internacionais da Presidência da República do Paraguai de 2009 a 2010 e Diretor Geral da Itaipu Binacional 

de 2010 a 2011. 

 

Início 

10hs 

Mariana: Gustavo Codas, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Eu gostaria de 

explorar na nossa conversa, do processo de negociação entre 2008 e 2009, as reuniões e os 

fatos nos quais você participou, especialmente os ocorridos entre dezembro de 2008 até o 

momento em que o acordo, a declaração conjunta “Construindo uma nova estapa” foi firmada. 

No segundo semestre de 2008 ocorreram 3 reuniões técnicas e com a chancelaria, que foram 

conduzidas no âmbito de uma mesa de negociação. O Paraguai pautou nessas reuniões a 

soberania hidrelétrica, 

1min no que diz respeito à Itaipu, nos seis pontos que haviam sido definidos pelo Paraguai, 

entendendo o que deveria mudar na relação. Ao final desse processo chegou-se a conclusão que 

na esfera técnica e da chancelaria o processo de negociação tinha sido finalizado, tanto quanto 

possível, e então a negociação seria elevada à esfera presidencial. Qual foi o ponto onde essa 

decisão de não mais tratar a negociação na esfera técnica e da chancelaria, qual foi o fato que 

levou a essa decisão naquele momento.  

2min Codas: Bom, primeiro uma correção. Na verdade, não teve alguma conclusão nesses termos de 

que a negociação no nível de chancelaria tinha se esgotado e tinha que se elevar à presidentes. 

Isso não ocorreu dessa maneira, talvez alguém possa ter interpretado assim, mas não. Eu diria o 

seguinte, na verdade as negociações começam antes das eleições, quando Lugo visita ao 

Presidente Lula, isso foi no começo de abril, mas foi antes das eleições. 

Mariana: Foi dia dois de abril, foi a primeira reunião dele como candidato favorito, ele veio ao 

Brasil.  

3min Codas: Ele foi como candidato, não sei se favorito ou não. Acho que o Lula já tinha tido algum 

encontro com outros candidatos. Mas o Lugo traz essa reivindicação à essa reunião, e tem um 

fato importante, que não é o Lula que anuncia oficialmente, é o Marco Aurélio Garcia, que 

perguntado pela imprensa sobre a negociação de Itaipu, diz uma frase, que eu vou citar de 

memória que na relação do Brasil com o Paraguai não tem tema tabu, ou seja, não tem nenhum 

tema que não possa ser tratado. Num segundo momento, foi em setembro de 2008, já eleito, 

4min Lugo vem para um evento na FIESP aqui em São Paulo e a tarde vai à Brasília para uma 

reunião com a equipe do Lula... e são apresentados, entre outras coisas os seis pontos que o 

Paraguai reivindicava. Tem uma certa discussão de parte dos ministros do governo Lula, 

sobretudo, há uma observação sobre o primeiro ponto que é a livre disponibilidade. Aí já é o 

Presidente Lula liderando a sua bancada e frente ao Presidente Lugo liderando a sua bancada de 

ministros e negociadores. Lula diz que se o Paraguai 

5min quer discutir alguma coisa, vai ser discutido. Isso não tira qual vai ser a resposta brasileira, 

mas, digo isso porque do ponto de vista da trajetória dos governos do Brasil, eu diria que havia 

como que duas formas de se aproximar aos temas de Itaipu. Isso nós fomos comprovar depois 

nas negociações no contato, seja com técnicos da área da energia, seja com diplomatas do 

Itamarati. E essas duas formas de abordagem, eu poderia resumir muito brevemente que na área 

6min técnica, algumas questões que o Paraguai colocava, no Governo Lugo, tinha ressonância na 

área técnica, por que conduziam a uma visão de integração energética, que a área técnica 

considerava que tinha benefícios para o sistema elétrico, a estratégia energética brasileira. É 

claro que a área técnica é apenas uma parte da discussão, tem os temas de política e diplomacia 

e tal. Mas na área diplomática, a posição vamos dizer assim, fundamental do Itamarati, a 

trajetória do Itamarati nessas questões, era considerar que os parâmetros definidos 

7min no Tratado de Itaipu eram cláusulas pétreas, quer dizer, questões que não podem ser 

renegociadas. E uma das questões pétreas para o Itamarati, era a visão ou a leitura que se fazia 

do Tratado é de que a Itaipu é uma relação bilateral. Onde não tem terceiros a ser considerados. 

Nem Argentina, nem a integração. Inclusive se você repassa quando no governo brasileiro se 

falava em Itaipu como exemplo de integração, era integração de dois: Brasil e Paraguai. Não 

tinha MERCOSUL, não tinha América do Sul, 

8min não tinha integração energética para além dos dois países. A posição extrema dessa postura era 

inclusive dizer que depois de 2023... essa visão continuaria vigente, porque tinha um setor nos 

governos brasileiros dizendo que, bom... essa forma de interpretar o Tratado, de que somente a 

energia de Itaipu poderia ser para o Brasil e o Paraguai, mas não para terceiros países, tinha 



uma visão mais “light”, 

9min para dizer de alguma maneira, de que isso se estaria vigente até 2023 quando termina o prazo 

de financiamento e as regras do Anexo C de definição das tarifas de Itaipu. Então, de qualquer 

maneira, no governo brasileiro, tinha duas vertentes, a mais dura, dizendo que de porvir, era 

uma clausula pétrea, a energia de Itaipu ou era para o Paraguai ou para o Brasil, não podia ser 

para todos os países; e uma versão mais leve dizendo que isso era assim até 2023, quando se 

esperava que pelo anexo C terminasse o financiamento da usina, o pagamento das dívidas em 

relação ao financiamento da Usina. 

10min Eu diria que esta visão que vinha da diplomacia brasileira foi fundamental, no processo de 

negociação técnica. E é uma visão que tinha uma contradição na própria diplomacia brasileira, 

e que eu acho que a postura paraguaia de livre disponibilidade combinada com integração 

energética, tocava num ponto contraditório da diplomacia brasileira. Porque a diplomacia 

brasileira dizia duas coisas que não se compaginavam. Dizia, Itaipu é uma integração bilateral 

11min e o Brasil lidera a integração regional. Essa contradição se expressou de uma maneira muito 

evidente no processo de negociação na UNASUL, do Tratado Energético. UNASUL foi uma 

iniciativa forte do Brasil com outros países da América do Sul, que decidiu iniciar um processo 

de integração da América do Sul, passando ao largo dos temas econômico- comerciais, porque 

na região, América do Sul, tinham países que tinham optado pelo livre comércio, Chile, Peru, 

Colômbia, e países que tinham optado pela integração econômica sub-regional, sobretudo 

Brasil, Argentina, Venezuela, no momento. 

12min Então a estratégia brasileira era, vamos avançar por aqueles temas onde as questões 

econômico-comerciais internacionais não tivessem diretamente envolvidas. Então se avançou 

na saúde, na defesa, na segurança e se tentou avançar na questão energética. Era também o 

período onde o Chaves tinha proposto um mega-gasoduto que... pela politicagem foi 

descartado, porque tinha uma lógica energética fundamental. A possibilidade que isso serviu na 

crise que se viveu de secas agora, 

13min de 2012, 2013, 2014, que a melhor combinação possível é de termoelétricas de gás com 

hidroelétricas. E com outras fontes, digamos, menos seguras, eólicas e tal. De qualquer maneira 

o tema da energia foi muito fortemente abraçado na UNASUL. Começou-se a discutir um 

Tratado. Até aonde eu acompanhei os presidentes tinham aprovado a estrutura de um tratado e 

qual foi um dos pontos onde o tratado, quando foi se discutir o mérito dos capítulos, o ponto 

onde o tratado empacou, foi justamente num debate entre Brasil e Paraguai. 

14min O Paraguai propunha que esse Tratado pudesse modificar os Tratados precedentes, o que tinha 

toda a lógica porque, obviamente Tratados anteriores não foram feitos na perspectiva de uma 

integração regional de todos os países da América do Sul. E o Brasil queria que o Tratado 

Energético não tivesse condições ou possibilidades de alterar a dinâmica, as regras 

estabelecidas por tratados anteriores. Na verdade, o que estava em discussão era se Itaipu e 

Yaciretá, mas, sobretudo Itaipu, problema sobretudo para o Brasil, se Itaipu podia ser suas 

regras alteradas ou não, com vistas a uma nova fase de integração. 

15min Então essa contradição estava na própria estratégia do Itamarati. E há que se dizer que a 

América do Sul não é uma estratégia do Itamarati com Lula e o Celso Amorim. Se você ler... o 

Moniz Bandeira, ele mostra que é desde D. Pedro II, que a América do Sul é parte prioritária da 

estratégica da política exterior brasileira. Então não pode se acusar que isso foi uma invenção 

do Lula e Amorim. Na verdade, na estratégia brasileira, do Estado Brasileiro, tinha essa 

contradição não enfrentada. E que apareceu quando tem um governo, 

16min o Governo Lula, com o Amorim, a cabeça da diplomacia, buscou levar mais longe a estratégia 

que já estava em germe, que já tinha elementos sendo desenvolvidos. Então do ponto de vista 

brasileiro, e nós fomos percebendo isso na mesa de negociação, que tinha a área técnica tinha 

uma opinião pela integração, porque a integração permite otimizar os sistemas, inclusive 

permite ganhos financeiros que foram calculados à época que nós estávamos negociando, saiu 

um cálculo que mostrava um ganho de acho que um bilhão de dólares ou reais, não lembro. 

Não me atreveria a mencionar 

17min assim de cabeça, aas era muito dinheiro diante da possibilidade de uso mais eficiente de um 

sistema interconectado na nossa região do cone sul, enquanto que no âmbito diplomático tinha 

esse zelo pelo tratado, tratado não se toca, são cláusulas pétreas, etc., com uma nuance sobre o 

ano 2023, mais da área política, e com uma grande contradição de qual era a aposta do Brasil 

na integração regional que se mostrou na discussão do tratado energético que começou na 

UNASUL. Então o que vai acontecer do ponto de vista das negociações... 



18min vai acontecer que... um setor do governo brasileiro, apesar da postura do governo paraguaio, de 

apresentar os seis pontos, vai fazer uma aposta de tentar levar a negociação para outro lado. 

Que é o que você menciona de uma negociação que houve, você fala que foi em dezembro. 

Mariana: Teve uma última reunião técnica no dia 19 de dezembro, porem no dia 17 de 

dezembro teve um encontro bilateral entre Lugo e Lula no âmbito do MERCOSUL, na Costa 

do Sauipe.  

Codas: Na verdade a aposta mais alta, eu acho, tem que revisar isso. 

Mariana: 26 de janeiro, talvez. A primeira proposta brasileira do acordo em uma reunião que 

todos vão para Brasília, nessa proposta brasileira, não tem nada de soberania hidrelétrica. 

19min CODAS: Claro, porque aí o Brasil, e quem estava na mesa era o Ministro da Fazenda, o 

Ministro da Energia e o Ministro de Relações Exteriores, tenta levar a agenda, vou tentar dar 

um nome aqui, para desenvolvimento, não energia. E desenvolvimento era perspectiva de 

investimentos, uma linha de credito do BNDES de 2 bilhões de dólares, um fundo de 

investimentos, esse fundo sobreviveu na negociação de 25 julho de 2009, 

20min e essa agenda obviamente tinha repercussões no Paraguai. Eu pelo menos tive contato, 

posteriormente à reunião, com gente de alto nível do governo Lugo, não gente da esquerda, 

gente do partido liberal, que estava muito entusiasmada com essa ideia de muito dinheiro para 

muitos investimentos, etc., que era uma agenda duvidosa, diga-se de passagem. Mas tudo bem, 

estamos falando em termos de propostas e não de qual era a viabilidade do Brasil cumprir essa 

agenda ou do Paraguai, digamos, receber efetivamente todos esses investimentos. Então 

obviamente a estratégia brasileira, os negociadores brasileiros nesse 

21min momento... implicava tentar tirar o foco proposto pela esquerda do Governo Lugo, na 

candidatura, e que vem de uma trajetória que não é eleitoral, e que tem a ver com as lutas dos 

anos 70, sobretudo, ainda sob ditadura, então a estratégia dos negociadores brasileiros foi levar 

para outro campo que era o campo que tinha ecos no setor empresarial, no setor de centro-

direita que estava no Governo Lugo e tentar estabelecer então, bom, tem esses temas aí que são 

um problema, mas aqui temos soluções. Porque vamos tratar dos problemas se podemos tratar 

de soluções para aquilo que o Paraguai precisa. Então... 

22min se a diplomacia paraguaia respondia fundamentalmente à agenda dos seis pontos, e aí isso se 

devia fundamentalmente porque a mesa de negociações da diplomacia paraguaia era 

coordenada pelo Lara Castro, e não por outros membros que estavam ai na mesa e alguns que 

não estavam na mesa porque não tinham identidade com essa agenda, mas que eram membros 

do Governo Lugo, a diplomacia brasileira, a bancada de negociadores brasileiros, porque não 

era somente os negociadores do Itamarati, tentou levar para essa outra agenda, que podemos 

dizer assim, de desenvolvimento. Em que momento... esse desencontro, 

23min porque na verdade se estava tratando de uma negociação muito difícil porque você tem uma 

agenda e eu tenho outra e não tem ponto de contato. 

Mariana: Nesse ponto, qual era a força o ponto de resistência dessa mesa Paraguaia que estava 

formada. Como vocês fortaleceram a resistência de não aceitar essa agenda. O que, na sua 

opinião, explica a manutenção dessa agenda, que era uma agenda histórica, frente ao pacote de 

investimentos. 

24min Codas: Na verdade a impressão que ficou dessa reunião do dia 26 de janeiro foi de que a 

resposta da bancada paraguaia foi fraca. Isso provocou uma crise inclusive na bancada 

paraguaia. Porque... frente à afirmação da bancada brasileira a resposta paraguaia foi confusa. 

Apesar de que foi dito na mesa que isso não respondia à agenda que o Paraguai tinha colocado, 

no entanto não houve uma contraposição à altura 

25min frente ao que o Brasil estava apresentando. E aí eu diria que a decisão de não permitir que... a 

ver... na verdade em toda a fase anterior de final de setembro, que acho que foi em 29 de 

setembro a primeira negociação técnica, até dezembro se percorreu esse impasse entre essa 

visão de negociar os seis pontos, o Brasil, a estratégia brasileira no dia 

26min 26 de janeiro, não chega a desbloquear o impasse, mas toma a inciativa de colocar a agenda de 

desenvolvimento e não a agenda energética, o que acontece na verdade de novo, bom como eu 

digo, tem uma crise na bancada paraguaia, um debate muito forte na saída.  

Mariana: Mas porque vocês divergiram entre si ou... 

Codas: Divergimos sobre qual resposta deveria ter se dado na reunião. Divergimos entre nós. 

Mas isso foi em certo sentido resolvido, porque se mal me lembro, poucos dias 

27min depois, não sei se foi dia 29 em Belém, teve uma reunião sem agenda.  

Mariana: Foi dia 30. 

Codas: 29 acho que foi o evento dos presidentes, e Lula e Lugo se encontraram no dia seguinte. 



Teve o evento dos presidentes e tal. 

Mariana: Que teve a fala, o Lugo ao longo do dia 29 todo Belém, nos Fóruns, ele pautou a 

soberania, no final da noite estavam cinco presidentes, e ele pautou novamente, e no dia 

seguinte teve... 

Codas: Ele sem dúvida falou, porque era o tema da fala dele, ainda mais no Brasil. Mas não 

estou seguro dos termos... Porque sim, estou seguro que esteve em Natal, no dia seguinte do 

evento público, teve uma reunião sem agenda, uma reunião social, digamos, 

28min onde junto com Lula, estiveram Samuel Pinheiro, que era o Secretário Geral do Itamarati, 

Marco Aurélio Garcia, Assessor Internacional e Dilma Rousseff, que era na altura Ministra da 

Casa Civil. Do lado paraguaio esteve o Lara Castro, que era o Vice-Chanceler, o Canese, que 

coordenava a parte técnica da negociação e eu, que era Assessor Internacional do Lugo. Foi 

nessa reunião sem agenda onde, num determinado momento foi colocado para Lula, que a 

negociação do dia 26 tinha sido muito ruim, na visão Paraguaia. Algo que no dia 26 não foi 

dito na reunião. Foi uma reunião ruim, mas não ficou claro na bancada brasileira que 

29min Codas: ...que o Paraguai tinha ficado com um incomodo forte. Nessa reunião com o Lula 

foi dito com todas as letras. E aí o Lula toma a iniciativa, primeiro, de pedir uma segunda 

opinião à sua equipe. Isso no final de janeiro. A seguinte reunião que houve, que foi de 

presidentes, foi em sete de maio... E aí é que o Lula, antes de começar a reunião tem uma 

conversa com o Lugo, onde decidem que a negociação é entre eles dois 

30min E aí, eu acho que o Lula, por conta dele, porque tenho que dizer que em termos de formulação 

nenhum de seus auxiliares, talvez pensavam, mas nunca expressou dessa maneira, mas Lula, 

por conta dele, resolve, vamos dizer assim, a contradição que estava na política do Itamarati. 

Aquela que eu assinalei antes. Ele expressa o interesse em levar adiante a integração regional e 

o tema de Itaipu e as reivindicações paraguaias fazem parte da integração regional. Então, 

digamos assim, ao decidir que a negociação é entre os dois Presidentes, 

31min que do ponto de vista diplomático, são os representantes máximos expoentes das mais altas 

partes, depois do presidente não tem ninguém, são chefes de estado, é como que uma solução 

ao problema de quem está falando. Porque um técnico, um vice-ministro, pode ter muitas 

ideias, muitas propostas, mas que ao final das contas quem tem a capacidade, a condição de 

assinar em nome do Estado são os Presidentes da República. Então eu diria que o ponto em que 

se resolve a contradição e se abre o caminho para negociar com o Paraguai, foi o ponto em que 

o Lula diz, bom, o Brasil está interessado na integração da América do Sul, 

32min a energia é um elemento importante dessa integração, já que na parte econômica não temos 

condição de avançar plenamente pelas estratégias diferenciadas e o tema Itaipu é um tema 

chave para resolver o tema energético, etecetera, na questão da integração e dar uma 

sinalização para a região de que o Brasil é um parceiro de seus vizinhos. Então, eu diria que é 

dessa forma que se destrava a negociação. Depois haverão muitos problemas porque há temas 

diplomáticos, temas técnicos, temas financeiros que não necessariamente 

33min essa postura, dos dois presidentes, equacionara. Mas a matriz, o paradigma a partir do qual 

podia se negociar, para mim, foi o fato de a intervenção do Lula, dele, não foi de um ministro, 

um vice-ministro, foi dele, para resolver essa contradição que estava latente, ou fortemente 

presente, na política externa brasileira. Do lado paraguaio acho que o que ajudou, o que 

permitiu sair dessa situação de que, onde... o Paraguai poderia 

34min ter se dividido entre negócios de desenvolvimento ou soberania energética com 

desenvolvimento e, evidentemente, negócios (inint) o que é o elemento principal, eu acho que 

tem a ver com as características do bloco que impulsionava principalmente o Governo Lugo. 

Tem toda uma trajetória que é curiosa no caso paraguaio. Você esteve no Paraguai, 

recentemente, não sei se percebeu isso. Em tese o nacionalismo é muito forte no Paraguai e em 

tese o anti-brasileirismo é muito forte no Paraguai. No Paraguai o imperialismo é o Brasil e não 

os Estados Unidos. 

35min No entanto, desde a época de Stroessner, essa postura não tem um conteúdo, vamos dizer, de 

uma maneira programática. Por que Stroessner que foi, ou tentou agitar muito fortemente a 

bandeira nacionalista, foi quem abriu o território paraguaio para a ocupação ampla do 

agronegócio brasileiro. Não tem nacionalismo no mundo que caiba nessa política. E aceitou os 

termos amarrados de Itaipu, comprometendo a soberania do Paraguai sobre seus recursos 

naturais e seus recursos energéticos. Agora se você 

36min vê uma parte dos opositores a Stroessner, uma parte do Partido Liberal Radical Autêntico, 

também é da mesma feição, eles são fortemente nacionalistas, reivindicadores da bandeira 

nacional, da seleção de futebol, da dignidade do país, mas são grandes defensores dos 



latifúndios de propriedade brasileira, do agronegócio brasileiro no Paraguai. Então há um 

elemento, vou dizer assim, de... as características das classes sociais paraguaias na política, que 

fazem que tenha uma espécie de divórcio entre o discurso nacionalista com que se busca 

37min legitimar a ação política e o conteúdo de classe. Boa parte das classes governantes no Paraguai, 

desde a época de Stroessner e na democracia, são de uma burguesia baseada no contrabando e 

nos negócios ilícitos, que dependem em grande medida do mercado brasileiro para exercer 

essas atividades lucrativas. Então obviamente não tem nenhuma reivindicação de soberania 

nem nacionalidade, é um discurso vazio de propaganda que, digamos, na pratica, não vinga, em 

ações concretas.  

A esquerda, no entanto, tem uma origem diferente. Primeiro, enfrentou o entreguismo 

38min da ditadura militar de Stroessner. Não participou dos negócios, nem buscou se beneficiar desses 

negócios e, talvez, em termos de classes, pela vinculação da esquerda paraguaia com o 

campesinato paraguaio que sofre a pressão do agronegócio brasileiro em território paraguaio, 

você pode explicar porque aí o nacionalismo da esquerda Paraguaia tem uma base concreta. De 

reivindicação de território, de reivindicação dos recursos naturais, frente outrem. Pode ser 

Brasil, pode ser uma multinacional. Daí aparece no ser social da esquerda paraguaia, o 

nacionalismo 

39min não é apenas um discurso e também tem raízes concretas sociais, na vida das pessoas, no 

projeto político, no projeto social no qual essas pessoas se engajam, e assim por diante. Então 

eu acho que o fato de o Lugo ser muito vinculado através da igreja e da experiência da vida 

dele e a base social, naquela época já era, não ainda não tinha Frente Iguazu, o Frente Iguazu 

foi criado posteriormente, mas o conjunto da esquerda era basicamente muito a fim a essa 

posição. Já os liberais, tinham um pequeno setor dos liberais que mantinha posições 

nacionalistas 

40min mais coerentes e consistentes, mas o grosso do liberalismo, expresso inclusive pelo vice-

presidente da república que depois deu um golpe de estado não tinha nada a ver com isso. Mas, 

nada a ver com isso, era um outro ser social, um outro ser político, que estavam coligados, mas 

sem identidade. 

Mariana: Dentro desse contexto histórico que você fez, a ideia, o conceito da soberania é um 

conceito que têm aderência o povo paraguaio, porém, apesar do conceito em relação a 

hidrelétrica estar colocado desde sempre, isso é um consenso. 

41min O termo soberania hidrelétrica vai aparecer, pelo menos na imprensa, muito recentemente. Eu 

terminei a análise das publicações do ABC Color, acho também tem a ver com o fato de que o 

acervo digital começa a partir 1998, mas tem um dado que é claro, a primeira vez que o termo 

soberania hidrelétrica aparece no acervo digital, que é vasto, é em 2002, antes nisso não. 

Codas: Em que contexto aparece neste artigo. 

Mariana: Foi uma matéria escrita pelo Ricardo Canese, eu entendo que lá ele já faz um 

primeiro ensaio de definição que vai amadurecendo ao longo do tempo, que vai terminar no 

livro que ele escreveu. 

42min Entre outros materiais, entre outras publicações é um subsidio para os seis pontos da agenda. O 

que eu noto nesse período, de 2002 até 2010, são ínfimas as matérias que vão aparecendo ao 

longo dos anos até 2006. São trinta em 2002 que mencionam a Itaipu e a ideia de soberania, 

com dois ou três editoriais. Em 2006 são mais de cento e cinquenta, com trinta e três editoriais 

ao longo do ano. Em 2007, duzentos e cinquenta. Em 2008, trezentos. Em 2009 volta para casa 

dos duzentos e sai da agenda. Diminui, pois a ideia está posta. 

43min Então essa participação da imprensa, em especial desse periódico, em defesa dessa ideia. Como 

você analisa isso. O ABC, me parece ser contra, tem publicações contra o Tratado, ele adere a 

essa Anelise de que o Tratado não é equilibrado para as duas partes, mas nesse momento 

histórico ele adere essa causa e em suas publicações fica claro tanto em quantidade quanto em 

discurso.  

Codas: Primeiro, você conhece o livro do Gamón “Águas Que Valem Oro”, porque aí, na 

verdade 

44min é uma compilação de artigos e de intervenções no Congresso. É um registro múltiplo, a favor, 

contra, dúvidas. Então... nos anos 1970, até onde eu consigo lembrar, na verdade o ABC não 

era contra o Tratado de Itaipu. Questionava pontos do Tratado. Inclusive o livro do Gamón, não 

é propriamente contra o Tratado. É uma análise crítica. Eu tive a oportunidade, quando o 

Gamón foi diretor da Itaipu, depois de mim, ele tinha como assessor um velho dirigente 

colorado, que foi o presidente da constituinte em 1992 



45min e em uma conversa qualquer, enquanto estávamos indo para Ciudad del Este, esse senhor diz 

para o Gamón que tinha encontrado o texto que ele e outros deputados colorados tinham escrito 

no ano de 1973, final de 72, quando o Tratado estava sendo negociado. Dirigiram ao Presidente 

da República, apontando questionamentos ao Tratado. Claro que todos eles votaram a favor. 

Não teve dissidência Colorada. Mas tinha um debate interno sobre a conveniência, 

46min os preços, benefícios que o Paraguai teria com essa obra. O chanceler daquela época, Sapena 

Pastor, chegou a ditar uma conferência dos economistas no ano 1973, dizendo que Itaipu não 

era um negócio, era desenvolvimento. Então que é verdade, vamos ter alguns milhões de 

dólares, mas nosso interesse maior não é esse, nosso interesse maior é desenvolver o país. 

Então, primeira coisa é que nos anos 1970, na verdade a bandeira de oposição frontal ao 

Tratado de Itaipu era uma bandeira da esquerda e, 

47min sobretudo, da esquerda estudantil, que tinha um movimento independente, que chamava na 

época, que era um movimento não vinculado aos partidos tradicionais nem associado aos 

partidos clandestinos da esquerda. Havia uma certa reivindicação de sermos da esquerda 

independente, independente do sistema partidário inteiro, no qual estava por exemplo o Canese, 

que era dirigente da Faculdade de Engenharia. Então eu diria que a oposição mais frontal era 

dessa juventude de esquerda independente, do movimento independente, que tinha um jornal 

que chamava “a frente”, Frente Independente... A segunda coisa era 

48min que o tema da soberania estava desde o início colocado porque na origem do conflito está o 

limite com o Brasil lá na região das Sete Quedas, Salto de Guairá, que é um tema de solução 

pendente daquela época, que deu crise. Então o tema da soberania era um tema constitutivo nos 

dois, tanto na discussão sobre o Salto de Guairá/ Sete Quedas, como na questão de Itaipu. Na 

época, o debate era, sobretudo, em relação a essa cláusula que amarrava ou queria amarrar o 

Paraguai e o Brasil na venda de energia. 

49min Não sei dizer de que maneira isso, faz muito tempo, eu teria que ver e em algum lugar está 

escrito, provavelmente o surgimento da bandeira nos termos da soberania energética, haveria 

que perguntar ao Canese, tem a ver com um ambiente que se vivia na região. Porque no ano 

1998 o Chávez ganha as eleições na Venezuela, em 2001 tem um golpe de estado na 

Venezuela, começa a queda de braço entre Chávez e as multinacionais, tem um páro petroleiro 

em final de 2002... 

50min Em 2000, tem a guerra da agua em Cochabamba, em 2002-2003, tem a guerra do gás. Ou seja, 

tem um ambiente na região onde os temas referidos a recursos naturais e recursos energéticos, 

nesse começo de assenso do ciclo progressista estava aparecendo como um tema econômico e 

político e a forma de viabilizar a recuperação econômica desses recursos tinha a ver com o 

problema da soberania. O Ricardo desde muito tempo, 

51min e pela formação dele, vinha questionando, por que e um tema, que se você estuda na economia 

da energia, vai ver que os pensadores críticos dessa área, isso é muito importante, é o seguinte, 

quem fica com a renda extraordinária com um recurso cuja exploração necessariamente vai ser 

monopólica ou oligopólica? Então, é obvio que isso vai gerar rendas extraordinárias. Isso é o 

bê-á-bá da economia. E quem se apropria disso? Se apropria uma multinacional, uma potência 

econômica, ou o país, a nação, o povo? Então, na minha análise pelo menos, uma parte 

importante do assenso do ciclo progressista no final 

52min dos anos 1990 e sobretudo nos anos 2000 tem a ver porque, uma racionalidade econômica de 

que era evidente que os recursos naturais e energéticos que a América Latina tinha e tem iam 

gerar rendas extraordinárias, através das commodities, e o que estava em discussão era quem ia 

se apropriar disso, se ia ser uma multinacional, no caso das commodities, se ia ser o latifúndio, 

no caso das commodities agrícolas, se ia ser uma multinacional no caso das petroleiras, 

gasíferas e tal, ou no caso da hidroelétrica de Itaipu se ia ser o Brasil, a indústria brasileira, o 

setor elétrico brasileiro, que estava privatizado em boa medida a essa altura. Então, eu não sei 

qual é a genealogia 

24min da expressão soberania energética, agora o momento, se você me diz que é em 2002 que 

aparece a primeira vez, aí teria que revisar os arquivos do Ricardo se alguma vez ele escreveu 

desse jeito ou não, mas o momento era propicio porque na região, os temas referidos ao 

aproveitamento econômico dos recursos naturais e dos recursos energéticos, estava se 

convertendo num problema de soberania porque era a forma dos povos se apropriarem do 

excedente econômico gerados por esses recursos, ou naturais ou energéticos. Não sei com mais 

precisão isso, mas a lógica, era uma lógica regional. Não sei algum Paraguaio leu, não sei se 

alguém poderá esclarecer isso, mas na região o tema estava aparecendo. 



53min Seja pelo lado da questão da água, pelo lado da questão energética, o gás no caso da Bolívia, 

seja para o imposto para a exportação da soja e dos grãos, que foi toda uma briga na Argentina 

e no Paraguai até hoje, há uma briga em torno de impostos para soja. Então eu acho que a visão 

da soberania energética que é muito peculiar no Paraguai, porque na verdade Itaipu e yaciretá 

tem a ver com o Paraguai e com dois vizinhos grandes, mais desenvolvidos, mais poderosos e 

tal, então aparece o Paraguai com essa peculiaridade mas é um fenômeno da região. É claro que 

na região aparece vinculado a outros 

54min casos de apropriação da renda extraordinária do aproveitamento dos recursos naturais e 

energéticos. Mas eu acredito que foi nesse contexto que ganhou tanta potência, inclusive 

eleitoral. Agora, isso dá para ver posteriormente, continua a ser um tema basicamente da 

esquerda paraguaia. No caso do ABC Color, eu acho que valeria uma análise mais a fundo. 

Minha interpretação sobre a conduta editorial do ABC Color, e eu trabalhei no ABC entre 80 e 

83, fui jornalista econômico do ABC Color, minha interpretação é que 

55min a postura do ABC tem a ver sobretudo com um elemento ideológico e propagandístico. ABC 

Color é expressão imediata de um grupo econômico, liderado pelo Zuccolillo que é um grupo 

basicamente caracterizado por esses elementos, vamos dizer assim, seus negócios estão, em 

negócios imobiliários, comércios, finanças, ou seja, é basicamente com gente que tem pouco 

compromisso com o desenvolvimento do país, ou seja, aproveitar as rendas geradas no país 

56min mas não desenvolver a indústria, a produção, então tendo isso como parte do ser social do 

grupo que controla o ABC Color e que orienta um pouco a sua linha eles precisam ter um 

culpado das desgraças do Paraguai. Então o culpado é o Brasil. Então é uma coisa curiosíssima 

a linha editorial, por que tem editoriais muito violentos contra o imperialismo bandeirante, e 

você diria, bom, é a partir daí que, mas como eu disse anteriormente, 

57min Então é um operativo ideológico, propagandístico das elites paraguaias, de distrair a atenção 

popular a que o problema na verdade não é a elite paraguaia, essa elite corrupta, rentista, 

parasitaria, vinculada aos negócios ilícitos, mas, o problema está fora, o problema é a relação 

com o Brasil. E é curioso, porque claro que esse discurso poderia levar a posições muito 

radicalizadas, que obviamente na linha editorial de ABC não existe essas consequências 

radicalizadas. Termina aí. A partir daí é a defesa do latifúndio brasileiro no Paraguai, 

58min todas as consequências, digamos, da política da ditadura militar brasileira com a ditadura 

militar paraguaia, nos anos 60, 70, 80, não contam porque na verdade Zuccolillo e a elite 

paraguaia são herdeiros dessa matriz deixada por ambas as ditaduras, então obviamente há aí 

uma relação ambígua entre a reivindicação que setores populares e nacionalistas autênticos 

fazem paraguaios e ABC. Abc se dispõe sempre a publicar textos e informações críticas ao 

Brasil nesse viés que eu estou falando. Me atreveria inclusive a adiantar uma hipótese 

59min de trabalho desse interesse de extremar o debate sobre Itaipu, porque Itaipu significa para a 

elite Paraguai uma possibilidade de sobrevida de seu caráter mais parasitário pelos recursos que 

Itaipu pode render para a economia paraguaia, para o Estado paraguaio. Paraguai é o pais da 

região que tem menor carga tributária, e nessa carga tributária o financiamento ao estado 

paraguaio, os royalties e agora a compensação por cessão de energia, sempre tiveram um peso 

razoável, e se aumentasse o custo da energia para o Brasil obviamente melhora as finanças 

públicas paraguaias. 

60min E a partir de 2023 quando termina de se pagar a dívida, se se mantem a tarifa, o Paraguai 

passaria a receber um bilhão de dólares ao ano mais, para financiar seu estado. Isso é o paraíso 

para os empresários paraguaios e os empresários que tem investimento no Paraguai porque 

significa financiar o Estado sem pagar impostos, que é tudo o que eles querem. Que não tenha 

imposto sobre a renda pessoal, sobre a renda das empresas, e que tenha uma baixíssima carga 

tributária. Então eu diria que há uma malandragem de parte de um setor que reivindica cobrar 

maiores tarifas 

61min elétricas na verdade com o intuído de eles não pagarem impostos e continuar essa vida fácil que 

tem os seus negócios no Paraguai. Então, obviamente isso é parte da contradição e da disputa 

política no Paraguai. O governo Cartes esta endividando aceleradamente o Paraguai, agora, sem 

gerar capacidade de arrecadação no Paraguai para quando tenha que pagar essa dívida externa. 

Eu diria que, não sei se consciente ou quão conscientemente estão apostando que esses recursos 

que vão vir de Itaipu vão ser usados para pagar a dívida que desde o governo Frederico Franco, 

na verdade, vem endividando o Paraguai aceleradamente. 

62min Então é isso, em termos de soberania há uma analise a ser feita sobre que grau de consistência 

tem esse discurso da soberania, eu acho que pelo lado da esquerda e dos setores populares tem 

uma postura, tem uma parte dos liberais que, digamos, está próxima dessa postura, agora de 
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parte das elites, da imprensa paraguaia e dos partidos tradicionais paraguaios, aí não há nenhum 

compromisso com a soberania. Acho que já deram muitas provas disso. 

Mariana: Por fim, a questão territorial fez parte como argumento do lado paraguaio, seja para 

organização 

63min de vocês para chegar naquela pauta, nos debates internos... 

Codas: Em que questão territorial. 

Mariana: A questão dos limites territoriais da Serra do Maracaju e todo o debate que existe 

sobre de quem é e em qual território está. Digo isso em qual contexto, tem algumas 

publicações, esse é um autor dos dois livros, Poso Moreno, está expresso textualmente que as 

Sete Quedas são do Paraguai, na sua totalidade. Também tenho notícia que há uma orientação 

por parte dos militares para dizer que a Reserve Biológica Binacional da Serra do Maracaju não 

é binacional, e sim do Paraguai. E tem a questão 

64min da negociação de limites que não está resolvida, ela tem uma solução administrativa que foi 

colocada na Serra do Maracaju. Nessa sua análise do que é esquerda no Paraguai e o que foi a 

equipe do Governo Lugo lidando com essa questão, e o que é essa direita, essa elite lidando 

com essa questão também. Como que a não resolução da questão territorial se encaixa em 

alguma outra análise de grupos diferentes. 

Codas: Até onde eu guardo a memória, o tema da Reserva nunca foi parte da negociação, pelo 

menos não dessa negociação, começada em setembro e terminada em 25 de julho, o tema da 

Reserva Binacional.  

65min O que sim, houve, mas não como parte desta negociação, mas como parte de negociação do 

governo paraguaio, e a tentativa de regulamentação da lei aprovada em 2005, da faixa de 

segurança de fronteira de 20 km, se mal me lembro. Essa lei precisava de uma regulamentação, 

de um decreto para ser aplicada. O governo Lugo, não sei se isso começou antes, eu me lembro 

no governo Lugo, fez o relevamento da nacionalidade dos proprietários nessa faixa de fronteira, 

e precisava de um decreto, esse decreto foi assinado pelo Lugo, e o Lugo quase cai por conta 

desse decreto. O escândalo, tamanho escândalo que a direita paraguaia, 

66min os empresários paraguaios fizeram sobre isso, era um decreto regulamentador da lei, a lei 

sequer, não podia ser, não era, retroativa. Mas se alguém quisesse vender seu terreno, aí 

passaria a valer. Então, não sei que fim levou o decreto e a aplicação da lei, tem grande chance 

de ser letra morta. Aliás é uma lei curiosa porque foi aprovada e pouco tempo depois teve uma 

emenda a própria lei que fique claro que não era retroativa, não sei o que. Veja só que isso foi 

uma das grandes façanhas, ou traições de Stroessner, 

67min porque Stroessner quando aprova o estatuto da terra de 1960, por aí, retira da legislação... de 

terra, qualquer menção a faixa de segurança da fronteira, obviamente já com vistas a essa 

negociação que fez com o Brasil para que a população brasileira e empresas brasileiras ocupem 

território paraguaio, ali na fronteira, dentro da visão do Golberite, dos militares da geopolítica 

brasileira e tal. Que aliás vários deles foram aplaudir os militares em Assunção, na embaixada 

brasileira em Assunção, então eram conhecidos entres eles. Então eu te diria que a tentativa do 

Lugo de aplicar a lei 

68min fez parte da estratégia paraguaia de recuperação da soberania sobre a região e sobre a 

hidroelétrica, obviamente. Isso foi bloqueado pela direita paraguaia, os empresários paraguaios 

os grêmios de... empresariais fizeram um grande escândalo porque a lei será aplicada outra vez 

no decreto, para você ver a dificuldade que se tem. Outra coisa é que, eu acho, não conheço o 

autor pessoalmente, mas posso dizer que... as Forças Armadas paraguaias, onde tem gente de 

muito valor e muita dignidade, no entanto estão estrategicamente enfraquecidas na sua visão 

69min de nação por conta do governo Lugo, houver uma tentativa de recuperação desse...essa 

construção nacional dentro das Forças Armadas, na época que o Ministro da Defesa foi o 

General Bareiros Paim, que se esforçou em sua passagem, e esse esforço lhe custou caro, 

quando ele trombou com a embaixadora Liliana Ayalde, dos Estados Unidos, que por sinal está 

nesses dias aqui, acho que ainda, como embaixadora americana no Brasil. 

Mariana: Eu acho que ela já foi, mas ela veio logo depois que ele caiu lá, ela veio para cá. 

Codas: Então, mas o... 

70min digamos que o estado se define, entre outras coisas, pela sua fronteira e o controle que tem 

sobre seu território, nessa região do Alto Paraná, Amambai, etc., claramente o Paraguai não 

tem controle sobre seu território. 

Mariana: Mas a parte essa questão... 

Codas: Esso é um dos elementos que eu acho que faz do Paraguai um Estado enfraquecido, 

porque durante o governo Lugo tentou-se recuperar a noção de Estado, isso tanto Lara Castro 



como Bareiros, pessoas que tem muito forte essa construção, tanto em termos teóricos como 

estratégicos, então, mas que enfrenta grandes dificuldades, 

71min sobretudo com o setor empresarial paraguaio, porque não tem para nada uma visão do país. 

Mariana: A parte essa questão mais ampla, tem uma questão especifica que diz respeito ao 

limite territorial dos Saltos de Guairá, é naquele trecho territorial que forma o potencial 

hidráulico que vai gerar energia. Um outro dado, é que ao longo dessa negociação, segundo o 

ABC Color, entre novembro e dezembro de 2008, ou seja, no final da mesa de negociação 

técnica-diplomática as matérias associando a ideia de soberania a soberania territorial 

decorrente do entendimento de que os Saltos de Guairá são na totalidade paraguaio, o número 

de matérias cresceu. Eles recuperaram 

72min muitos documentos, muitos antigos, tratados de 1767, construindo essa ideia. Nesses dois 

meses foram mais de trinta matérias, como uma recuperação histórica, documentando, 

construindo a ideia de que o Salto seria do Paraguai, enfim naquele contexto mais endurecido 

das relações. A pergunta sobre a questão territorial vai de encontro ao que diz respeito 

especificamente a essa área. 

Codas: É que isso, como estou te dizendo, até onde eu guardei não fez parte. 

Mariana: Agora, se dá uma guinada mais a direita você acha que essa é uma questão que pode 

73min Vir à tona na... 

Codas: Duvido... Porque o problema dessa reinvindicação estridente é muito de discurso.  

Mariana: Exerce alguma pressão isso no povo paraguaio, exerce alguma força política. Qual a 

explicação para que naquele momento se retome esses momentos históricos por esse jornal. 

Codas: Nos anos 60, sem dúvida houve um conflito em torno de Puerto Renato, que fica ali na 

Reserva, foi onde a tropa brasileira foi se estacionar, teve o conflito e tudo mais. E talvez para 

uma geração mais velha como a minha 

74min tem um erro. Agora isso é um tema que desapareceu da agenda, até onde eu conheça. A 

comissão de limites continuou trabalhando, conheci militares paraguaios muito corretos que 

trabalhavam nisso com brasileiros, nós tivemos a oportunidade de conversar com eles e tal, mas 

até onde eu sei, não tem uma agenda mais precisa sobre, de continuidade, acho que terminou no 

dito...não me lembro agora 

Mariana: 375, por aí, que é no limite Norte da Serra do Maracaju. E aí o outro já é na barragem, 

já é quando... 

Codas: Barragem... 

Mariana: O lago todo, até a barragem não tem demarcação 

75min com marcos, não se tem um acordo sobre por onde passa a linha, e ele volta na barragem. 

Como ela está construída hoje com nove, dez turbinas para cada lado. 

Codas: Você diz, claro, uma das questões pendentes é o limite no lago. 

Mariana: que ele começa onde, desde o último marco Norte que é o  

Codas: Que tem que ser. Isso é verdade, uma das coisas que estão pendentes. Google resolveu 

isso, porque no mapa do Google tem, se definiu o limite. Não sei de onde o Google tirou isso. 

Mariana: Eu também não sei, mas também eu não sabia que existia essa lacuna, mas inclusive o 

entendimento que aparece no Google é o entendimento brasileiro. Assume a Serra do Maracaju 

e não ao Norte. 

Codas: Então porque é possível isso por... 

76min pela forma do, tenho que revisar, realmente não me lembro... Eu vi que aparece no Google, dá 

um limite, mas eu não estou lembrado por onde passa. Mas é isso, até onde eu lembro dessa 

agenda, essa era uma agenda pendente que não apareceu nas negociações. Não sei se isso foi 

tratado separado, sei que a comissão de limites estava trabalhando, uma vez ouvi um relato 

sobre esse ITO 375 e tal, mas inclusive porque a fronteira está bastante modificada pelo 

funcionamento à fronteira, mas não vi realmente nenhuma negociação sobre isso. Tem muita 

77min conversa, muita... mas negociação oficialmente, que eu conheça não. 

Mariana: Mas você entende que isso pode impactar diretamente o funcionamento de Itaipu, 

dependendo de como... 

Codas: Não...funcionamento 

Mariana: Não a distribuição dos recursos de Itaipu. Ou não tem nada a ver 

Codas: Não sei, até onde eu sei não. Até onde eu sei não. 
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Início  

14hs 

Mariana: Entonces, é... vou falar em português 

Canese: Sí, yo vou responder em espanõl. 

Mariana: Ok... Então muito obrigado pelo tempo, por me receber e... primeiro eu gostaria 

de é, deixar registrado a autorização de utilização do vídeo para fins de pesquisa acadêmica. 

Canese: Esta totalmente autorizada. 

Mariana: Ok. Como eu havia dito o objeto do meu mestrado é o entendimento do processo 

de negociação entre os Governos Lugo e Lula e a utilização da ideia da  

1min soberania hidrelétrica dentro desse processo. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a 

origem da ideia da soberania hidrelétrica. Como ela se constitui? Eu entendo que todo o grupo 

que fez parte do Governo Lugo, quando ele foi eleito, eram militantes contra o Tratado de 

Itaipu desde a assinatura. Pertenceram na época a movimentos estudantis, do qual o senhor 

também fez parte, militantes contra a forma como a qual o Tratado foi assinado. E desde então 

existem críticas sobre o Tratado. Porém a ideia da soberania hidroelétrica ela surge, se 

formata, em qual momento?  

Canese: Bueno, como señala bien, de hecho, desde la misma firma del tratado, en 1973, 

cuestionamos el por qué o Paraguay no podía disponer libremente de su energía. Ness mismo 

2min momento. Lo cuestionó la prensa, lo cuestionó expertos, i yo estaba en la facultad de 

Engeñaría de la Universidad Nacional de Asunción, era dirigente estudiantil e opositor a la 

dictadura de Alfredo Stroessner ese momento, y en la Facultad de Engeñaría nosotros, los 

estudiantes de engeñaría, fonos os que indubitablemente más leímos lo Tratado y la gente creía 

de alguna manera que nosotros éramos os que más entendíamos. Bueno entendíamos da parte 

técnica indubitablemente, pero leíamos también toda la parte jurídica, todavía se trató mucho 

de lo jurídico. Pelo cierto que en la Facultad de Engeñaría había un movimiento estudiantil 

fuerte contra la dictadura, eso era importante, no hacían en la Facultad de Derecho por 

ejempló, e bueno, lo cierto é que profundizamos, y de hecho inclusive, manifiestos del 

3min centro de los estudiantes de engeñaría cierto, es claro ese sentido de ja ese momento de la 

soberanía que nostro país debía tener en este Tratado. Entonces, daí viene, no 

indubitablemente, o concepto, no, pero no éramos también los únicos. No estoy diciendo que 

fuimos los estudiantes de engeñaría o los estudiantes paraguayos los únicos que levantamos 

ese concepto. También otros sectores hicieran lo mismo: sectores de la prensa, técnicos, 

4min partidos políticos. Bueno, esta situación fui evolucionando con este, transcurrida la 

dictadura yo escribí libros, investigaciones ja durante la misma dictadura, i después que le caía 

a dictadura seguimos avanzando el tema, reivindicando la soberanía. Lo caso de corrupción, 

yo no se lo caso de corrupción, yo tuve, ja después de la dictadura, o sea, ja durante la 

dictadura yo estuve en el exilio, justamente en parte por esas luchas, en contra la dictadura, yo 

estuve en exilio en la caída de la dictadura seguimos denunciamos las irregularidades en Itaipu 

i yo denuncié particularmente los robos en Itaipu e el Presidente Wasmosi fes un juízo por lo 

cual yo no pude salir por ocho años de lo país, el cierto. A parte a estos casos puntuales que 

afectaran a mí personalmente, fue todo un proceso, en la caída de la dictadura claro, ahí 

5min participaban los sindicados, lo sindicato de lo sector eléctrico, lo sindicato de los 

trabajadores de la ANDE, que es lo sindicato eléctrico denuncio lo que chamamos la deuda 

espuria, la deuda ilícita, ilegítima, de Itaipu, este fui un momento importante. Bueno, para ir 

abreviando, en el año 2006, yo escribí uno libro que creo que tenerlo, cierto. La recuperación 

de la soberanía hidroeléctrica e publicamos en septiembre de 2006. E la persona que presentó 

ese libro era Fernando Lugo. Ele era todavía Obispo, no era candidato à Presidencia de la 

República, pero obviamente había ja todo uno movimiento, buscando que él pueda ser 

candidato a la 

6min Presidencia de la Republica. Entonces ele lanzo ese libro en septiembre de 2006 e é un 

libro que tuve después siete ediciones, o cual para uno libro técnico, é inédito en el Paraguay, 

lo que muestra también lo interese sobre ese tema. E, bueno, y ja en la conformación de lo 

movimiento político para la candidatura de Fernando Lugo el tema de la soberanía 

hidroeléctrica se incorporó con mucha forja. Que lo estaba en el libro, pero no era la única 



fuente ese libro mío se no que viene con toda esa historia, digamos. Bueno y ese primero, ese 

é, digamos, un punto substancial do que formo lo movimiento popular Tekajoja e después yo 

7min formé parte fue el movimiento que en diciembre de 2006 le presentamos más de 100 mil 

firmas a Fernando Lugo para que acepte la candidatura para Presidencia e el, por tanto, en la 

navidad en el año de 2006 acepto la candidatura a la presidencia. Después todo esto se 

transformó lo que fue la alianza patriótica para el cambio, lo cierto ya una Alianza mayor e 

uno de los seis puntos, tenía apenas seis puntos de lo programa de gobierno, era la soberanía 

hidroeléctrica. E durante la campaña yo no sé se demostramos o se checamos a decir, durante 

la campaña hubieran cosas mui interesantes, pero uno de las cosas interesantes que hubo es 

que se discutió lo tema de la soberanía hidroeléctrica en Itaipu. Fui un ege, yo diría cuasi 

8min central o uno dos más transcendentes por lo menos e nosotros como movimiento popular 

Tekajoja que éramos parte de todos los sectores que incursamos a Fernando Lugo yo era 

candidato neste momento a lo Parla Sur pelo movimiento popular Tekajoja e fui electo, por 

cierto. E quitamos un folleto, no sé se checaste a ver, se no puedo te dar alguna copia para que 

tenga.  

Mariana: Não, o folheto não. 

Canese – Entonces pero creo que tengo e puedo te dar una copia, bueno.... Por qué ocurrió 

también algo. A mi yo, timos que nosotros quitamos todo eso. Lino Oviedo que era candidato 

a la Presidencia de la Republica también por el partido UNA-se salió a tercero no cierto, pero 

ello pretendía, por supuesto, ganar las elecciones. Salió a tercero con unos veinte a tanto por 

ciento. No estuvo demasiado lejos, cierto. Nosotros ganamos con cuarenta por ciento, cuarenta 

e uno por ciento, en segundo salió con treinta e tenia Oviedo veinte e tanto. Bueno, 

9min el pretendía ganar la elección por supuesto. Ayer tuvo una expresión. Este bastante 

oportunista, pero también que indica su ideología, se definió como que el a ser lo mejor 

embaucador verde e amárelo de lo Brasil desde el Palacio de los López, inclusive, hay que 

decir, que el mismo Presidente Lula no sé qué movió lo recibió a ele unos meses antes de las 

elecciones. Bueno e nosotros insistíamos en la recuperación de la soberanía hidroeléctrica, 

10min decíamos no, nosotros no vamos a ser embaucador, este... y de echo el Brasil siempre tuvo 

e durante lo gobierno de Lula también, la chancelaria mantuvo e até ese momento mantenía 

una postura contraria a toda revisión de lo Tratado de Itaipu. Que cambió. Estamos ablando de 

la campaña electoral. El elección fue 20 de abril e creo que fui 02 de abril, dezoito días antes 

de las elecciones, nos recibe el PT e Lula entre São Paulo e Brasilia, no, y e... Ali, e eso hay 

que entender que Lula é Presidente do Brasil e no del Paraguay, entonces había toda una lina 

de 

11min negar la revisión de lo Tratado de Itaipu, esta siempre fui la respuesta oficial del Brasil. 

Pero, bueno, esta campaña estaba repercutiendo, ja era a 18 días das elección e era cuasi 

seguro que Lugo ya ganar las elecciones. E nosotros tuvimos una buena relación con el PT e 

desde unos meses antes, pero no había dado todavía un apoyo oficial. Vamos a SP e lo primero 

que lo PT nos da é lo apoyo oficial. E sin mencionar muy explícitamente algo allí en Itaipu, 

pero eso no fui substantivo, fue lo apoyo a que recibió Fernando Lugo. I nos recibió Lula, 

seguidamente. E allí cuando nos recibe Lula e Fernando Lugo le plantea el tema Itaipu él dice, 

“todo vamos a discutir”. Entonces, el no dice “todo vamos a discutir”. Entonces, él no dice que 

num cierto 

12min ponto, contradiciendo la política de Itamaraty desde que se firmó el Tratado, es invariable 

que esta frase latina de, “pactus sun servati” pactos están para ser cumplidos él dice, lo dice a 

nosotros e nosotros nos manifestamos dante la prensa que todo lo que plantea Paraguay vamos 

a tratar en la mesa de negociación. Entonces ele se compromete a tratar. E yo creo que fue un, 

antes de la elección de Fernando Lugo, fue un cambio fundamental. 

Mariana: Sobre isso eu gostaria de perguntar o seguinte. Eu fiz uma pesquisa em um só 

periódico paraguaio: o ABC Color, não pesquisei os outros. Fiz uma pesquisa no acervo deles 

sobre a palavra soberania associada à hidrelétrica. Nessa pesquisa eu verifiquei o seguinte: 

primeiro a palavra soberania associada a recursos naturais, sem ser questão fundiária solo, sem 

ser áreas, ela aparece a primeira vez em 2000, em matérias relacionadas à recursos naturais no 

Chaco. Madeira e peixes. A primeira vez que ela aparece, são duas matérias, no máximo cinco 

13min matérias associando a pesca no Chaco e madeira, a palavra soberania associada à 

hidrelétrica ela aparece a primeira vez no acervo em 2002, numa matéria que o senhor mesmo 

escreveu. E nessa primeira matéria o senhor defende, explica no que consiste a soberania 

hidrelétrica, com quatro principais pontos, que se comparados às matérias que vieram depois, 

percebe-se que o argumento foi tomando maturidade, foi se desenvolvendo, até chegar no 



argumento 

14min que está no seu livro. Então eu entendo que os argumentos contra o Tratado eles estão 

postos desde o momento da assinatura. Mas a ideia formatada como uma questão de soberania 

hidrelétrica, ela aparece, pelo menos no periódico, em 2002. O senhor entende que houve esse 

amadurecimento, que a ideia foi se formatando dentro desse processo até chegar no que é a 

soberania hidrelétrica para o Paraguai hoje? 

Canese: Mira, claro, yo no hice esa investigación bibliográfica, pero, si tengo este 

conocimiento de lo que pasó, e ja en año 73 nosotros o que reivindicábamos, e até mismo el 

ABC Color. Está 

15min mismo en el libro Itaipu: Aguas que Valen Oro, de Efraín Gamón, eso ají pude revisar. Ají 

hay muchos historiales e hay muchos artigos e manifestós de los estudiantes de engeñaría, e yo 

no voy decir que aparecía o no la palabra soberanía, yo creo que, pero si el concepto. Eso con 

seguridad. Nosotros lo que reivindicamos no, la libre disponibilidad de energía, no. Que 

posamos vender a cualquier país, a terceros países. No fundo se trata de isto: la soberania, la 

energía de nuestro propio país, porque lo Tratado nunca prohibió que el Paraguay disponga de 

16min la energía que si pude usar, esto no estaba en discusión. E la interpretación, de gobierno 

militar brasileño, primero, e de los sucesivos gobiernos después, é que nosotros no teníamos la 

libertad de poder vender a terceros países, cierto. De ají esto que se le cuestionó, inclusive veo 

lo cuestionamiento desde Acta de Foz del Iguazú, voz conocéis, desde 1966, donde el Brasil 

tiene en año 1973 como en comentario, editoriales pronunciamientos, se menciona la acta de 

Foz del Iguazú desde 1966, que el Brasil tenía el directo a la preferencia sobre la energía 

paraguaya, pero no el directo absoluto. No tenía, entonces no es que perdía el Paraguay la 

soberanía. Si la palabra soberanía fue empleada o no, yo no hice esta investigación, me estás 

17min preguntando ágora, tenía que ver no cierto, no. Pero yo creo que sí, que haverá si usar, no 

titular o no, pero yo creo que si e nosotros mismo. I se fui so el concepto, lo concepto era lo 

más importante. Lo concepto era que nosotros como país posamos disponer libremente de 

nuestros recursos naturales, nuestra energía hidroeléctrica, este incluso para vender a terceros 

países, la parte que no posamos consumir, porque recalco que, nunca estuvo en duda que la 

parte que nosotros necesitamos, iamos a poder disponer libremente. Entonces a ese concepto 

que é o concepto de soberanía conceptualmente se refiere desde la acta de Foz do Iguazú de 

1966 e que eso va a brotar desde el momento de la firma do Tratado. E que se les 

18min atentamente lo libro de Gamós, es mui probable también que encuentre la palabra 

soberanía, desde los múltiplos escritos de partidos políticos, gremios, periódicos, no, yo creo 

que sin duda alguna creo que va estar la palabra. Pero esteja o no esteja la palabra, está el 

concepto, que creo que sea o más importante. Ágora lo que había ocurrido es, como yo te diste 

es que Brasil mantuvo la misma interpretación con nosotros, inclusive ante lo gobierno de 

Fernando Lugo sostuvimos lo siguiente: que en realidad el Paraguaya nunca había renunciado 

la soberanía. Que era una interpretación de los gobiernos brasileños, por qué. Por qué en la 

acta de Foz do Iguazú se reconocía justamente nuestra soberanía e el acta de Foz do Iguazú 

está incorporada al tratado, en su preámbulo, eso fue una parte dele l, entonces, la frase que 

está en el artículo 

19min 15, que no es una frase categórica, pero que fue interpretada num sentido restrictivo por 

los distintos gobiernos del Brasil, nosotros a partir de lo gobierno de Fernando Lugo e hube 

otra interpretación, e por eso planteamos la recuperación de la soberanía hidroeléctrica, 

exigiendo el cumplimiento de lo Tratado en esos términos de soberanía. 

Mariana: Quando eu iniciei a pesquisa eu havia entendido que a solicitação de soberania 

hidrelétrica envolve todos os pontos. 

Canese: Si, pero indubitablemente el punto central es la libre disponibilidad de energía, 

no. Soberanía, es claro, participar de igual a igual en la Itaipu también, cierto, la cogestión, 

pero de alguna manera esos son puntos que dieten su expresión propia e lo fundamental es, 

digamos, el petróleo, que é lo fundamental para poder vender libremente el petróleo a precio 

de 

20min mercado. No esta sujeto que es lo que reivindican los países petroleros cuando quieren 

desembarazar-se de las transnacionales. I lo consiguen. (inint) con binacionales, nosotros 

reivindicamos que estaba en lo primero título en 1983 que podemos participar como país 

también en la parte que nos corresponde a la mitad da construcción de Itaipu porque... Cierto. 

Eso también es un ejercicio de soberanía, no, pero el de alguna manera el...las presiones 

fundamental de la soberanía e la libre disponibilidad de la energía, pero se fice todo que tu esta 

también, por ejemplo esa es otra manifestación que la de participar de igual a igual en la 



21min hojas... también está, e de echo esa no durante mucho tiempo se reclamó eso sobre ese 

tema, cierto, lo mismo que tener, a misma cadena personal que eso, que más o menos se 

cumplió la corrección que se alcanza, la corrección plena, tomar la decisión e ter igualdad, 

cierto, todas son manifestaciones (inint) , pero indubitablemente la principal presión es la 

venda, poner libremente la energía, no. Eso es... 

Mariana:  E ao longo do processo, a partir da publicação do seu livro, a partir de 2002, a 

gente observa que as matérias no ABC Collor, toda vez que se fala em Itaipu, as matérias 

passam a 

22min mencionar a soberania hidrelétrica. Eu queria saber se esse fato contribuiu para que esse 

conceito atingisse a ampla sociedade Paraguaia e isso formasse uma base mais sólida para o 

debate que é a campanha do então candidato Lugo se propôs a fazer. 

Canse - Sí. Mira, esta es mi percepción, porque este tema estoy muy metido desde del 

inicio, no. Yo creo que fue... el concepto soberanía se fue construido desde...inclusive, antes 

de la Foz do Iguazú, porque da un echo (inint) de que el gobierno militar brasileño ocupo 

territorio 

23min Paraguayo, yo sabe, pero bueno, ají ya hube manifestación desde... dos estudiantes, 

entonces, pero sí ya llegando a la exclusión del chatoide do primero, no, un concepto que se 

va, yo tengo un primero... crio primero noviembre, según 1978 también se ha ya publica mis 

artículos ese año, en 1980 publica a Seculor, tengo un primero libro que no se tienes de lo año 

81, que es ser como que te  

Vale se, después publicó en 1986, otro en año 85, e se va, digamos con que va 

permeando-se a 

24min no más que ano de 2002, e no el viene como, digamos, que ante disto fue digamos un 

precedente, pero en año 73 e que se firma el tratado de Itaipu, de hecho, la discusión que se 

tenerlo bajo la dictadura, fue un monumental, fue monumental, e.… esto no pude parar de 

echo e ver también que era muy astuto políticamente, no, entonces se dio cuenta que en ese 

campo le convenía que la gente debata, es que pero en realidad el gobierno Stronista salió 

perdiendo la batalla de las ideas o sea, la gente siguió con la idea de que efectivamente era un 

mal tratado que Paraguay ha perdido su capacidad de vender libremente su que eso estaba mal, 

cierto, había también otro aspecto al tratado del libro qué tal si quedamos, e va ver todos 

25min os aspectos que se abatieran, algunos aspectos fueran corregidos en noviembre de año 77, 

ya como por ejemplo había un aspecto de que este, dos aspectos (inint) uno de que se no podía 

o gobierno brasileño podría intervenir militar, eso medo, talvez tenga sido en noviembre de 73, 

se corrija. Y segundo que Paraguay recibiría sus beneficios en las monedas disponibles, que 

era la moneda brasileña eso también se corrigió. Pero también quiero decirle que la batalla la 

ideas ganó la posición en la dictadura, a ancho aspecto que había estábamos la izquierda a la 

gente estaba a la derecha, todo bueno todo contestones y ganamos la batalla contra la 

dictadura. E después nos fuimos a exilio, otro tema, pero y desde ahí, cierto, esa fue una 

26min constante, a seguir los mismos gobiernos Stronista que lo estebe a la defensiva ese tiempo, 

entonces caso siendo negocio, negociado, yo ahora escribir en la Ñanduti digital un artículo 

mío, se no viste, sobre este tema, te va interesando, donde la Ñanduti digital, Ñanduti es la 

principal Radio Emisora de Paraguay, la más importante. Bueno, yo tanto escribo en su página 

web, página digital, Ñanduti, donde, porque ahora en fin se publicó que Temer había una 

historia... 

Mariana: Eu vi hoje, você postou no Facebook, vi agora de manhã. 

Canese: Bueno, entonces claro que nunca eso se ha dito días antes ni tempo, yo reclamé 

inclusive, cuando yo no pude ir, cuando me retienen acá en el país 8 años, follan bien no sea 

27min nada y seguir rumo cierto de e claro, a lo grande ladrón no hace nada a no sé qué sea lo 

mejor también... bueno, pero quiero decir que todo eso se fue, e se robó de la soberanía, robo 

de dinero y no sería justo la gente se fue conformando en una idea muy crítica a lo que te puse, 

eso tenía que cambiar, el tema de la soberanía era indudablemente un tema fundamental, ya 

que la gente, y la gente a lo mejor no entendía mucha cuestión del nivel técnico cosas 

preciosas y si nos tiene que pagar, para cualquier persona y ahora mismo pronto dices y si, no, 

vamos la importes. Y la gente tiene la concepción y el acuerdo con Lula la mayoría de la 

gente, ahí sí quizás un poco menos, porque fue un acontecimiento de cualquier manera muy 

28min importante en su momento, ahora sí, hemos avanzado mucho. La gente percibió (28 min) 

como un gran avance en la acuerda de Lula con Lugo, en un sentido de justicia, pero quiero 

decir que todo eso lo que sale y el mismo hecho que el lanzó contra intención es el IVA en el 

año 2006, pero porque había ambiente, había todo una y no era solamente el 2002, que la 



cuenta, en todo caso para tu investigación es muy importante, porque yo creo que apareció 

antes la palabra se venía no estoy, no te puedo asegurar pero en todo caso tienes en mi primero 

libró, ya no me recuerdo si a la palabra, pero o concepto, no.  

Mariana: Durante a campanha, o presidente Lugo e o Sr deram algumas entrevistas, duas 

entrevistas são bem marcantes, uma para a BBC. 

 

29min Mariana: ... a cada meia hora ele para, tem que começar de novo, então, essa campanha do 

Presidente Lugo, principalmente vocês dois, o senhor e ele, dão entrevistas pra imprensa 

internacional defendendo a ideia da soberania hidrelétrica e sinalizando a... vontade do futuro 

do governo de escalar até níveis internacionais, de direito internacional, a revisão do tratado, 

enfim, que... na entrevista da BBC por exemplo, o presidente Lugo se coloca disponível e com 

vontade de escalar até a Corte de Haia, eu queria saber, do ponto de vista das relações 

30min interacionais tem duas questões, como o senhor interpreta a escalada do tom 

reivindicatório na imprensa e depois a própria palavra, novamente, o conceito envolvido 

quando um país reclama internacionalmente sobre a sua soberania né... 

Canse: Sí... 

Mariana: Então com o senhor interpreta isso? Essa escala do tom e a soberania 

hidrelétrica 

Canese: Antes de la elección, no? 

Mariana: Antes da eleição. 

Canese: Bueno, esos eran nuestras reivindicaciones, cierto, antes de la elección había que 

levarla todo posible, e que tuve un resultado realmente muy favorable porque lo gobierno 

31min bueno lo a achatado en la mesa por eso é que después de la elección, i nosotros i contamos 

con parpe internacional de muy bon nivel, también tiene erro ají, yo entiendo erro ají, pero 

no...ágora entiendo un poco más dese relación internacionales e hoy, obviamente, 

nosotros...nos vimos cuanto que se podíamos tentamos con el Brasil, como Lula lo dice, nos 

dice dezocho días antes de la elección eso es lo ideal, porque él no puede lidar reclame 

internacional como hora fue un día con Chile, buena estaba na Haya e... pero fichaste que 

envolvía inducirlo que le pie en la Haya es que lo ya al Chile a sentarse na mesa de 

negociación no está pidiendo... 

Mariana: Outra coisa... 

Canese: Otra cosa, no, porque... conocemos nos no día en una trina internacional en 

misma la corte de Haya en que no encuentra lo tamaño dos países, no, entonces se no va 

directamente a piel e reclamo es una cosa muy generosa, entonces si tenían la buena voluntad 

con el presidente como es Lula de sentarse en la mesa de negociaciones para nosotros eso fue 

lo 

32min cenario ideal. E, bueno, fichaste que ocurrió, nosotros ganamos ayer presidente Lugo me 

llama e me dito 'Bueno, peso que te dediques a coordinar este tema', en la parte tiene un gano 

mío, no la parte diplomática que no...i la ají que temo esos seis puntos, no, qué decir, lo que 

eso fue llamar a todos... expertos, pero da mesa activista, de la gente que  había lo uechado, 

inclusive los representantes de gremios, de partidos políticos, si, e entre todos que estaban 

sabe, probablemente, yo por ter algo que yo lo dice fue la historia de coordinador de toda la 

gente i que están los seis puntos que fue un verdadero consenso nacional, ají comenzamos a 

ver fortalecido, porque esos seis puntos no es que fue idea mía o de Lugo, no, eso fue fruto de 

un consenso nacional muy amplio, entonces, i le entregamos a este...este representante do 

Brasil el primero de agosto de 2008, más o menos dos semanas antes de asumir presidente 

Lugo 

33min entregamos las reivindicaciones, los seis puntos... Bueno, e ají prácticamente la primera 

mesa que hacemos juntos debió un mes después en septiembre en Brasilia, no, ya sobre esos 

seis puntos. 

Mariana: Sobre esses seis pontos, eu percebi o seguinte, pode ser que no seu livro e nas 

matérias da imprensa havia um ponto que era a questão da energia barata. Então nessa 

primeira matéria de 2002, o senhor coloca a questão da proporção, de noventa e três por cento 

para o Brasil para sete por cento para o Paraguai ainda abaixo do preço de custo que foi o que 

gerou a... 

Canese: Sí, sí, energía barata, la energía no garante eso, sí. 

Mariana: ... a dívida espúria, essa reinvindicação não vem para mesa de negociação pelo 

menos como um ponto. 

Canese: Claro, no claro, por lo... fichaste cuestionando lo que Lugo cuse con eso nosotros 



34min reivindicamos a cincuenta por ciento, e vencemos, porque está implícita ya nosotros 

reclamó la soberanía hidroeléctrica el punto dos se te recuerda era precio/costo...entonces, 

había en hecho precio/costo está implícito, cierto, e que se o Brasil, él va a tener , él va levar 

por circunstancias de tamaño más de la energía barata, que nos tiende ir para un precio/costo, 

cierto, entonces no hacía falta porque en realidad pongo una larga lista, más una larga lista de 

reclamo pue, realmente se yo anotar todo lo que yo escribí, todo que se podía reclamar, podía 

35min salir, no sé, 100 puntos pero, la idea tener también puntos muy sensibles, muy claro 

entendibles por el pueblo por ejemplo, nosotros citamos el apoyo de nuestro pueblo que te voy 

a mencionar que eran hecho más de doscientos asignes arrecadadas más de doscientos pero es 

probable que más trescientas charla en colegio, universidad, quinta parte en partidos políticos 

e... algunas nuestras gentes también. Pero el levo bastante, más a mí me leva anos ciertos, 

bueno, me buscaba entonces i va, e la gente entendía muy bien de nuestro país, cierto, muy 

ben, e ese apoyo popular acá fue importante porque la gente se movilizaba también e, además, 

el otro secreto de la...la, del electo me parece un dos tais puntos sensibles. Es que trabajamos 

las exenciones sociales brasileñas, de la región presión la toda brasileña con intelectuales 

brasileños, con partidos políticos representantes brasileños, pero sobretodo las exenciones 

sociales i el... Fórum Social Mundial, é muy importante que tu insira un punto de 

36min inflexión donde realmente en las negociaciones van por un bueno camino fue no Fórum 

Social de...  

Mariana: 2009  

Canese: 2009 en Belém. Porque antes ian mal, hablemos claro. Ya mal porque, bueno, 

Lula se comprometió como dice aquí ante nosotros va a sentarse na mesa e escotarnos, pero, él 

tenía que defender los intereses do Brasil, tenía técnicos...diplomático como gente do 

Ytamarati que decía 'No, esto no, esto no' e, bueno, por más abertura que el tenia, sabia la 

gente que él estaba recomendado que no. Yo te podo comentar algunos, algunos raneros no, la 

primera reunión que tuvimos en Brasilia con Lula... A mor ímpeto, está bien, i viendo morir 

enguanto tiene que defender lo interese do Brasil, cierto, i como Brasil tenía nosotros seis 

puntos, cierto, 

37min eso fue fin de septiembre de 2008, é.…los conocía bien, cierto, una parada muy sensible, 

muy (inint), bueno, e...  

Mariana: Estávamos na primeira reunião. 

Canese: La primera reunión e...Claro e...y como digo a lo viendo a Amorin que estaba 

teniendo los intereses del del Brasil como tenía que ser lo, no. E palabras más palabras menos 

si quieres luego con un mes de gobierno vamos todavía no sé muy bien allí Lula, cierto, e a 

morir palabras más palabras me dice presidente Lugo. Chiste por favor ese primero punto 

sobre la energía electra porque se no, las relaciones entre Paraguay y Brasil se van a la... ir a 

picas, van 

38min a ganar un conflicto enorme (inint) y maginas, no sabe cómo le digo más sí, y los otros 5 

puntos a mal tratado es a primera previa que veo también la sensibilidad que había en Brasil. 

Ayora era una ilusión que siempre exista, pero aun así él no podía escapar a la presión de los 

quintos sectores y ello no quería ni escuchar hablar de que el Paraguay disponga libremente su 

energía. Entonces en la primera reunión, y bueno, allí también yo sé que este tuve que 

intervenir y le dije al presidente Lula ver si a él directamente del presidente Lula, Brasil 

defiende la soberanía energética, a pesar de nosotros, nosotros también así qué, eso no va a ser 

un motivo de disputa, de distanciamiento, sin motivo entendimientos y que mantengamos el 

tema soberanía hidroeléctrica y eso no va a fortalecer nuestra relación. 

39min Mariana: E esse foi um argumento que o presidente Lugo repetiu em 2009, no Fórum. 

Canese: Ese...eso, eso... 

Mariana: Ele usou esse paralelo... 

Canese: Pero ahí en el 2008 en noviembre estuvo a punto de salirse a ese punto, a 

Amorim apressa a retrucar, a mi e a la delegación paraguaya no, y ahí la grandeza Lula, le 

dice, olla Amorim en el Paraguay está pidiendo hecho e temo até esto punto, so temo, porque 

Amorin no quería, a pesar de que Lula se había comprometido en abril de 2008, considerado 

los puntos que nosotros habíamos planteado, Amorim estaba queriendo quitarlo de la gente y 

ahí la grandeza Lula a que le dice no, al momento Amorim vamos está bien, Paraguay plantea 

una achatar, es no es así que timos...ello dice inclusive, que sí, que estamos de acuerdo pero 

otros termos. Entonces se mantuvo la agenda eso punto, que fue muy importante, sino había 

40min acuerdo o Lula no quería que se trate ese tema no sé qué va a pasar, no, entonces se 

mantuvo. Se mantuvo, pero la postura de la delegación brasileña hasta el foro de Belén el día 



claro hasta a los unos días antes unas reuniones Ytamarati, y la costura de la delegación 

brasileña fue muy dura no, no, le duele nada absolutamente nada tú sigue. Lo Amorim en 

enero propone la propuesta oficial brasileña que dan un préstamo, ofreció un préstamo, ofrecía 

e...bueno, nada un poco más e un poco menos que nada. 

Mariana: E não havia nenhum dos pontos da soberania hidrelétrica que o Paraguai... 

Canese: no... 

Mariana: Não tinha nesse documento. 

Canese: No, no había nada, no. E de hecho había una resistencia muy grande e ají, yo creo 

que 

41min o secreto do éxito fue que nosotros, é claro, nos mantuvimos con mucho fregadero, 

fundamentamos toda nuestra posicione y todo, pero el realmente de donde se torció el curso de 

la historia fue en Belén. Porque, claro en una pequeña pieza Itamaraty no dices no y o que 

podemos decir, no se ha tocado ya. É no, cierto. Entonces, voy a la ya, nos dice bueno, está 

bien, está... como el decirla, vamos achacar. Pero en Belén, o ahora vice presidente del Lugo, 

Eduardo Mendonza, el reclama a Lula delante y cómo es una cuestión interesante 

porque...Lugo llegó un poco antes, Lula vía en el acto sentado y estaban los presidentes 

América Latina entonces nosotros habíamos tantas cosas buenas que tienes que defender la 

42min soberanía y los lirios da soberanía energética.  

Mariana: Só um parêntese, a ideia da soberania hidrelétrica já vinha sendo trabalhada com 

esses outros presidentes, antes...em outros fóruns. 

CANESE: E... Un poco quizás no tanto, yo creo que hube algún cierto trabajo pero no 

demasiado, hay decir que los otros presidentes como en el momento de real muy bien.  aparte 

nosotros planteamos la misma idea que yo tengo en la primera reunión, que es acá como Brasil 

defiende la soberanía energética lo Paraguay también qué, queremos defender juntos. E tener 

la soberanía energética la tener algo fuerte como Venezuela, Ecuador y Bolivia también 

estaban ahí como estaba hecha vale, bueno entonces el planteamiento de luz cayó muy bien 

entre los demás presidentes, entre el auditorio de hecho es la soberanía energética es una 

43min propuesta latinoamericana, cierto. Entonces en los distintos actos que se venía haciendo 

antes del acto central de lo ya ese día fue cobrando fuerza. y en el acto central que había no sé 

de 1000 personas, no sé cuánto había... en el estábamos en Belén, cierto, claro primero 

hablaran otro presidente y hablo Lugo también, cierto, Lula habló en final, y cuando Lugo 

plantilla la soberanía energética en ese mismo sentido que nosotros queremos, estamos 

coincidiendo con presidente Lula de defender la semana que viene al Brasil, defiende nosotros 

también 

44min dependemos y queremos llegar a un acuerdo con el Brasil sobre este tema en... la gente lo 

aplaudió muy a Lula y Lula está escuchando esos aplausos. E ya que nuevamente la... la 

grandeza de Lula, porque él podría haber se callado, había poder este que sea, pero lo ay... 

Mariana: Ele falou depois né. 

CANESE: Después... e ya él se compromete, dice si, vamos resolver con Paraguay ese tea 

la soberanía. E no se había podido dicho otra cosa porque, claro, el ambiente le llevaba a tener 

que decir eso, cierto. Habían hablado otros presidentes, Lugo se expresó muy bien de ninguna 

manera fue ni ofensivo ni nada así no sentido, desde el punto del acuerdo de la soberanía. 

entonces a lo mejor podía ser decir otras cosas, pero de cualquier manera yo creo que fue un 

acto de, indudablemente, de grandeza, no, y ahí viene ya el cambio, porque después dese ato 

45min nos reunimos al día siguiente en hotel, no se hace una piscina chiquitita y e… inclusive te 

encontrado con en él, el simpáticas veces hay que tomar té en la parte anecdótica, que... claro 

los técnicos de lo Itamarati e todo esos salían en contra, cierto? Entonces, Lula quería saber el 

concepto de soberanía hidroeléctrica, como avanzar, e todo lo más. Y, claro, el Presidente 

Lugo también es muy correcto, no hay interrumpir. Entonces, Lula dicho, bueno, Fernando, 

explicarme como é ese tema. Entonces, Lugo comienza explicar (...), una persona del Itamaratí 

le interrumpe, a Presidente Lugo. No le dejaba explicar. O sea, el comenzaba a explicar e ellos 

46min colocaban otro tema, con la habilidad propia de lo Itamaratí. Nuevamente lo Presidente 

Lugo comienza a explicar, lo había pedido lo Presidente Lula, lo había pedido que explique. 

Otro técnico le vuelve a interrumpir, e no le deja explicar. E se pasa otra vez la ora, e nosotros 

decimos, hoy es perdido. La hora va a pasar e lo Presidente Lula se va ir. Entonces yo le pedí 

permiso a el Presidente Lugo (…) Estamos en la actividad técnica pero también política somos 

ja más caras duras (...)  

Mariana: O presidente Lugo ou o Sr. pediu. 

Canese: Yo lo pedí permiso a presidente Lugo para que me permita poder, Lula le pidió a 



presidente Lugo que le explique, y no podía explicar porque los técnicos, los altos funcionarios 

de lo Itamaratí le interrumpían, con la idea claramente de sabotear ese entendimiento entre 

47min nos. No sé se Lula se daba cuenta o no del tema, pero era evidente, no.(10 min)  Yo estoy 

en la policía hace 40 años más uno se da cuenta enseguida, entonces yo ahí le pedí permiso a 

presidente Lugo, que obviamente  no me hace un técnico no era ni presidente de la Republica, 

y ahí le explicó entonces me dirijo a el Presidente Lula e digo, mira acá, lo que Paraguay 

plantea es lo mismo que está planteando el Brasil, pero además, un trato justo, e le fizó un 

cálculo mui sencillo. E le dice, mira, la dictadura militar brasileña, le dio al Dictador Alfredo 

Stroessner tanto. La oferta que ha hecho Itamaratí, lo Chancelar Amorín, en la mesa de enero, 

es menos de lo que la dictadura militar brasileña ofreció a el dictador Alfredo Stroessner. Eso 

48min no puede aceptar lo Presidente Lugo. (11 min) (...) Es muy simpática en decir, e ají Lula, 

lejos de negar... hasta cordial, pero cierto que firme, dicho, bueno, vamos a resolver eso. I de 

hecho, desde ese momento ají cambió, no.  

Mariana: Há um relato de uma próxima reunião em 07 de maio de 2009 na qual a 

delegação paraguaia chegou ao Brasil e quando o Lugo desceu do avião o Lula o recebeu e 

eles ficaram 

49min trancados numa sala por uma hora só os dois. O senhor presenciou esse fato? Poderia 

descrever essa situação? 

Canese: Si, sí. Esa reunión era a continuación do proceso de resistencia do Itamarati. Ahí 

yo también tengo una pasaje muy simpática, porque, o Itamarati seguía resistiendo, mas ya 

había a instrucción, Lula había ordenado o estudio a otras personas, ya estaban tratando de 

salir da lógica do Itamarati.  

Mariana: Ele até determinou a chefe da Casa Civil na época, que era a Dilma Rousseff, 

que ela fizesse outro estudo para poder ele ter outra base de informação. 

50min Canese: Probable que ya estaba Dilma Roussef ... no me recuerdo el nombre de... había 

dicho Lula lo nombre que debía ser, estoy hablando y en Belén, no. Pero si, yo hablo con ella 

participó indudablemente en ese tema no fuera del área energética. Pero o que correo en mayo 

se seguía avanzando e se estaba buscando un acuerdo. Nosotros un poco antes dese encontró 

de 07 de mayo recibimos a propuesta de Brasil, e realmente seguía siendo mala. Se 

51min le envió una contrapropuesta e no hube respuesta. A Lugo se limitaba como Chefe de 

Estado e quería salir una declaración conjunta. Itamarati quería una declaración conjunta es lo 

usual cuando va un Chefe de Estado. E entonces, nosotros utilizamos allí un factor, que 

después se convirtió en un factor interesante, porque Brasil estaba interesado na secretaria 

geral das Nações Unidas e quería o apoyo de Paraguay e dentro da declaración conjunta envió 

ese ponto. Nosotros que ficemos: apagamos ese parágrafo. Porque queríamos decirlos sí, ese 

52min parágrafo pode ir, más ten que ir os parágrafos con lo interese de la Itaipu. Fue una 

condicionante. Entonces... vamos nosotros, avanzar lo cierto en la diplomática, yo poso te 

contar la parte que, no sé qué discutió Lugo con Lula, ají no estuve presente. Nosotros 

teníamos que tratar de armonizar la declaración, bueno, lo sentó a las siete e lo Itamaratí a las 

12, ay que se prepara se para una longa jornada. E cuando llegamos yo noto que estaban muy 

53min nervoso los funcionarios de lo Itamarati. Pero, yo soy bastante... E llegamos, nos ofrecen 

un cafecito, e nos preguntan, e que pasa la declaración sobre la secretaria general de las 

naciones unidas. No, no estamos de acuerdo, lo dice el vocero. Ah, entonces, no hay reunión. 

Bueno, a hoy nos fuemos, no. Entonces, me cuentas en responsabilidad y... claro Brasil está 

interesado en incluirse ese punto. Nosotros estamos interesados en ese punto, nuevo acuerdo, 

la estaban todavía en un punto bastante distante, eso que lo pasó ají. Un intento que se podía 

llegar a acuerdo até mayo, pero la verdad que no. En 25 de julio cuando llegamos a acuerdo 

los 

54min últimos borradores de obras y le habían avanzado bastante pero hasta yo te he podido 

decir hasta tres, cuatro días antes, todavía es inaceptable para nosotros, pero yo ya no... eso se 

decidió en este hasta 24 hora antes, muy sobre la hora que se definió, esa fue la verdad. Pero 

si, ya ahí si había esa posibilidad ya de acuerdo porque si vien lo punto, y lo digo muy bien, 

porque lo Itamarati se debía buscar los intereses del Brasil, no nosostros. 

Mariana: Mas na declaração de 25 de julho não constou o apoio ao conselho à candidatura 

do Ministro do Brasil. 

Canese: No. Porque yo no sé si Brasil, el mismo no planteo no, yo creo que no es a 

diferencia 

55min de mayo. No lo planteo... porque yo he había percibido que nosotros queríamos resolver 

primero tema después pues pasaros a discutirlo. Creo que en mayo lo persiguieron muy bien. 



Entonces eso fue un elemento de presión también para llegar al acuerdo de 25 de julio y que 

no nos vemos en la relación diplomática no adianto nadie elemento de presión, sí no hay, 

sobretodo en caso de un país chico como nuestro, este é así, entonces bueno, te cuento un poco 

algunos secretos diplomáticos qué es la... pero es una investigación que é importante.  

Mariana: Por isso que eu precisei vir conversar com vocês para poder entender o que se 

passou no dia-a-dia, o clima das reuniões. Então agora eu queria passar para os seis pontos, da 

soberania 

56min hidrelétrica. E o primeiro, que o senhor explicou, é a questão da soberania em si, da livre 

disponibilidade de energia. Tecnicamente, o que é necessário para que o Paraguai possa escoar 

para outros países esse montante de energia excedente. 

Canese: Tecnicamente. 

Mariana: Sim. 

Canese: Una das cosas que nosotros habían planteado, e se conocían durante nuestro 

gobierno, es que desde Itaipu llega toda la energía la subestación que está en territorio 

paraguayo, que eso no existía, era una parte pequeña... primero que llegue a nuestro territorio, 

llegando en nuestro territorio en realidad allí ya el problema nuestro, cierto. Pero claro que 

haría falta, y una das cosas que hacía falta era esta línea de 500 kilowatt, que 

57min también se acordó, y se acuerdo contigo eso último día se acordó, ahí Lula tenía una idea 

muy clara que nosotros compartimos está bien, ya paraguaya, su soberanía, pero también que 

la puedo usar. Nosotros estábamos muy mal en cuanto eso, pues había pues se invertido y todo 

eso entonces esa línea salida estábamos al borde del colapso eléctrico, no por problemas de 

generación como tiene muchas veces en Brasil, sino por faltas transmisión, y esa línea se 

quede todo en tiempo récord y hoy Paraguay tiene otro problema ni energía eléctrica, pero no 

es transmisión. Entonces ahora al mismo tiempo está esa transmisión, ahora se está haciendo 

nosotros inclusive para que la veía cómo son las cosas, habíamos previsto ya que, en el año 

2009, ayora estamos en 2016, una línea desde accidentar en Asunción, también de gran 

envergadura. Todavía comenzamos la obra dese línea, imaginaste como entonces porque 

nosotros hicimos ejecutar la política de cuesta línea de Itaipu a Asunción porque lo podíamos 

58min hacer rápido, se no hoy estaríamos nun desastre con moho por los bancos internacionales, 

crédito, que hay que hablar con el Congreso, licitación, se demora muchísimo, cierto, 

muchísimo. Entonces él lo dice será que comenzó prácticamente en la misma época no se puso 

una torre, cable, nada, se está, bueno, cuando esté eso que ahora sí ya hay una felicitación, esta 

publicada pero no sé todavía cuando esté esa línea entre la cereza de Asunción y Itaipu, y 

Asunción/Mora, y tener la interconexión de mucha más envergadura, porque ahora sin estar 

todavía esa interconexión, puede ser puede vender la Argentina cierta cuantidad de energía, 

pero cuantidad más ilimitada. Argentina, Uruguay, Chile, se puede técnicamente se puede. 

Mariana: Com a estrutura existente hoje. 

Canese: Con la estructura. Claro que te explico, y te explico por mi sencillo, no técnico e 

va a 

59min entender. Para haber la compra de cierta cuantidad de energía, se vende su rede, a tienes 

que se tomar de otra manera, nosotros podemos dejar de comprar le, o sea, compramos menos, 

no, y le reemplazamos por la energía eléctrica, en realidad estamos vendiendo indirectamente 

a las 7, vamos a comprar más o menos. 

Mariana: Você diminui o consumo da YACYRETA, vende este excedente  

Canese: E entonces el..., estamos comprando por si acerca 500 megawatts. Vamos 

comprar 250, la mitad, pero... usted no paga por semana para tanto... No es técnicamente la 

energía de Itaipu en la práctica es, porque de donde conseguíamos la energía para suplir la 

energía de aceitar lo gobierno de Itaipu.  

Mariana: Que já é sua. 

60min Canese: Eso ya lo podemos hacer lo, con un gobierno que defiende los intereses e pueda 

esto directo de vuelta por nosotros, estamos ya a tanta avanzado, sobretodo como lo Brasil, así 

como lo Brasil ha avanzado más que con Argentina, para vender la mercado brasileño, no. 

Porque tema da Argentina es otra historia no... Allí inclusive, nuestra energía para al Uruguay, 

a Chile nos está bueno. Lo siento que los temas de la soberanía son complicados. 

Mariana: Para escoar de Itaipu para o Uruguai é também via IASIDETA. 

Canese: Claro, excelente conexión. E echo inclusive, se llama de una proba técnica de 

portar energía eléctrica de Uruguay. No había proba técnica, había una tontería, así como te 

explico otra cuenta, que es muy sencillo. La Argentina fue la que no y, en ese caso no era, y 

nosotros 



61min tiñamos una cuestión que uno dice, nosotros decíamos es de Acaray nuestra central no es 

Itaipu, pero en realidad decimos no los tengo los electrones no tienen marca, cierto, no hay 

como le decir ‘made in’ Itaipu, hecho en la Acaray, nosotros como si nosotros decíamos que 

las que la energía de Itaipu es mayor exportador do Uruguay, eso era mucho más complicado, 

decimos no, es nuestra central Acaray. Entonces, ni Brasil ni Argentina, pudieran quistar, pero 

fichaste que la Argentina lo mismo que todo menos nos podíamos hacer. Ahí el problema fue 

con Argentina, no. 

Mariana: E pro Chile o problema seguia... 

Canese: Lo mismo, lo mismo exactamente. Ya habíamos visto y Concha, los chilenos 

estaban muy interesados y también de otro lado de la Argentina, que siento que fue eso no, 

inclusive lo que planteamos desde la exportación de nuestra energía de Acaray a Chile. Yo 

tengo 

62min técnicamente entonces hoy en Paraguay puedes exportar energía eléctrica en 

relativamente pequeña cantidad es una que tenga esa interconexión de la línea de 500 

kilowatts, ahí en cuantidad es mucho mayor. 

Mariana: Tem um valor estimado dessa obra, da interconexão. 

 

Canese: Eso ya está financiado e todo, son 200 millones de dólares, no. No es una 

inversión muy grande y te permitiría poner de hecho estando algunas hora más, yo calculé 

ahora con un precio del petróleo 80 horas, no, porque até o precio que estaba muy bajo ahora 

un tiempo, a un precio de 80 dólares el Paraguay podría atender a precios de mercado 

aproximadamente unos 3 millón de dólares. Con Brasil haber tenido 140 millones de dólares 

más. Por eso te trago un universo realista de valores. El Brasil, tu estuve investigando, pues 

sigue investigando el 

63min tema, en el año 2013, 2014 y 2015 tuvo costos en acción promedio por encima de 100 

dólares o mega watt/hora. Medió precio del PLD, que le demos precio de liquidación de 

diferencia que el precio mercado libre brasileño, o sea que calculando en base a ese valor hay 

que tener, si nuestra energía por fuera al precio depende de tener que calcular más o menos 50 

dólares por 65000 KW/hora, 75 millones, te da 1750 millones de dólares. 

Mariana: Sobre esse argumento especificamente, ele é um raciocínio que compara o valor 

de mercado do petróleo ao valor da energia, e não se atém ao que seria o custo operacional de 

64min uma e outra forma... 

Canese: Fichaste que yo estoy comparando en caso el mercado brasileño con el precio de 

mercado eléctrico brasileño, no con el precio del petróleo. Lo que fue precisamente lo mercado 

brasileño lo ate el ultimo ano, 2013, 2014, 2015. 

Mariana: Mas para a hidroelétrica... 

Canese: Es que el Brasil en este momento, este no tiene, por lo menos no siempre tiene lo 

general, y que va a ser peor, en general ya no tiene ya como satisfacer solamente con el 

energía hidroeléctrica, a no ser momento de cierta abundancia. No se tiene una 

complementación térmica con gas natural, o con petróleo, carbón mineral sea la que desea, y 

eso es lo que determina el precio del PLD, del pecho de liquidación de diferencia le llamas 

mercado brasileño. En el 2013, 2014 y 2015, los niveles de generación hidroeléctrica no eran 

65min suficientes por eso los precios se fueron arriba. E la tendencia en el caso de Brasil es que 

eso va a ocurrir en forma cada vez más frecuente, más permanente, se tiene momentos que el 

precio baja sobre oferta hidroeléctrica pero cuando no hay energía eléctrica sube el costo de lo 

que cuesta en el mercado internacional del gas o petróleo, por eso es que debe solamente en el 

caso aquí en Paraguay exporte a Brasil y con los precios de mercado en Brasil, da un beneficio 

digamos adicional de 1500 millones de dólares, solamente. Ahora en el caso de Argentina es 

peor, o sea la Argentina digamos, ni tenia a subsidios para la generación eléctrica, que ahora 

Macri lo quito. Pero realmente no hay subsidio cuanto la energía lo que le cuesta el país, 

cierto, finalmente subsidios hacen más que ocultar lo que le cuesta el país. Y en este momento 

la Argentina tiene... 

66min Canese: En principio en todos los más nunca mayorista eléctrico es el precio de mercado 

está fichado por el precio de generación eléctrica variable, variable, no los fijos no es la 

inversión que básicamente es el combustible, quizás algo muy pequeño más, cierto, que lo que 

te cuesta poner en marcha una central térmica fundamental y eso es en todas partes del mundo. 

Entonces porque te compran energía porque es más barato que accionar una central térmica 

que consume petróleo, gas natural, carbón o lo que sea no. Y en otras regiones así de hecho, 

así y dónde habrían abierto un beneficio para todos porque en realidad no puede negociar el 



67min bueno que sea el precio que me cuestan menos 10% menos 20%, entonces gana Brasil, 

gana Argentina, gana Paraguay, todos ganamos. A nosotros se nos sube el precio, cierto, a lo 

otro se le baja el precio porque si este, Brasil o Argentina no tuvieras esa energía 

hidroeléctrica tendrían que sustituir con la energía más cara. Es un tema altamente político, 

porque en realidad lo que más le conviene extender la energía tan barata como está ahora, 

pode ser un tema. Y él o que ocurrió también con el caso del gas natural de Bolivia que 

también tenían un precio muy bajo. Como es el cómo se determina el precio del gas natural de 

Bolivia que va a Brasil y Argentina. A Brasil es una fórmula que depende de la cotización del 

fuel oíl que es el derivado de petróleo más barato, está bien eso por qué es el gas natural de 

hecho sustituye al 

68min fuego y que se quema en las centrales termoeléctricas, es el concepto, cuando Industria. 

Entonces, y eso está acordado y eso no te entretengo que es un buen acuerdo, no, porque tiene 

en cuenta el precio de mercado del gas natural. Con Argentina Bolivia consigo un poquitito 

más, porque no salía de gas natural sustituye a fuel oíl, pero sustituye el gasoil también que es 

más caro, entonces la fórmula con Argentina, y la Argentina le paga a Bolivia el gas natural 

según una fórmula dónde entra la cotización de fuel oíl en un mayor porcentaje y en un menor 

porcentaje el gasoil, pero qué eso ayuda a tener lo mejor precio... Porque nosotros reclamamos 

el gigante ya emprendió la soberanía, porque si tenemos soberanía hidroeléctrica, nosotros 

decimos a ver, excepto Argentina, Chile, Uruguay, Uruguay no este 

69min momento está teniendo mucha energía renovable (inint) pero Chile no, Argentina no, 

imposible yo no va saber, la energía térmica son mucho más que los otros. Que pueden bajar 

con la cotización, pero un poco menos subida... si nosotros tenemos la posibilidad de disponer 

de nuestra energía, decimos a Argentina voces quiéreme pagar el 80% de lo que gastan en 

centrales térmicas. Yo creo que sí, hay ... va llevar a 80 e nosotros a 100%. Obviamente. 

Bueno, toda esa energía de Itaipu que hoy va a San Pablo puede ir Argentina, cierto, y eso es 

lo que él fichaste trato de asignar se firmó unos meses después de todo esto, entre todo 

acertado dice que la Argentina tiene la preferencia, lo mismo que decir da Acta de Foz do 

Iguazú. Para Argentina era poco después o Brasil lo firmó pero que, bueno, ya tenía una cierta 

sensibilidad, 

70min integración latinoamericana independientemente de su idea. Pero los gobiernos sentirnos 

todos incluyendo los, muy bien recordar gobierno Kirchner se negaba a aceptar eso. Es o que 

dice el tratado, y lo dice, lo no quieren aceptar y por eso no han sido ni siquiera que nuestra 

energía paraguaya vaya a Uruguay, porque le tienen temor, tienen temor que le quitemos la 

energía de ASEDETA que la beneficie a Brasil porque el temor es deambular. En realidad, 

cuando uno es un país chico como el Paraguay que está entre los países grandes, muchas veces 

entiende no somos grande y nosotros nos quedamos ahí lamentándonos por eso nosotros 

tuvimos muy contento con los avances que puedes hacer con Lula y dejamos claro 

71min (inint) te digo una declaración a mí no me negocian la negociación argentina, llamó otra 

gente, con otros criterios, está bien, todo caso estará ellos porque toman otro su moto. ese fue 

por lado que tienes la misma importancia que la terminación de la obra puente Celta, no está 

terminado, se terminó la obra entonces quitarme el tema da agenda de soberanía, quitan de la 

agenda y termina la obra, el presidente Lugo termina la obra. Realmente fue un paso 

importante también, pero bueno, es el concepto de hoye que a Bolivia también le paga mucho 

menos por el gas, yo creo que el que haya justicia es importante no, porque finalmente este lo 

sé... nosotros que reclamamos e que nos paguen lo que vale no mercado, inclusive un poco 

72min menos no hay ningún problema estamos dispuestos a analizar esa posibilidad pero no 

ridículamente eso, es lo que no hay es lo... y de echo es mejor el dominio, es el mejor acuerdo 

se estableció sob es primero punto, se estableció un punto que es interesante no, no es todo lo 

que nosotros pedíamos pero dice desde el 2003 Paraguay y Brasil pueden vender su energía a 

terceros países, formas conjunta, estableciendo ahí una... 

Mariana: Conjunta, separa não... 

Canese: Yo creo que Lula no quiso llegar más allá, sabe, la presión que tenía yo entendido 

que eso ya mala, que es una posibilidad 

Mariana: Mas como o Sr. operacionalizaria isso, essa forma conjunta, algo como 10% de 

cada um.  

Canese: Claro, Itaipu binacionales fes un pedido igual Itaipu binacionales se fes en 

Argentina, 

73min en Chile, lo que sea, no. Pero no sé, ya una cuestión de ver eso momento, nosotros de 

cualquier manera la situación de ano de 2009 señalamos que nosotros tenemos que vender 



libremente. Eso que dice lo dice Lula, lo dice o Brasil, nosotros decimos, nosotros disponlos 

libremente e donde todo caso se o Brasil tena derecho la preferencia, nosotros nos negamos el 

derecho, por derecho haberla la forma conjunta de emprendimiento, pero el garantí preferencia 

ya poder igualar la oferta.  

Mariana: Tem um argumento brasileiro de que a livre disponibilidade de energia, ela 

estaria atrelada a 2023 por causa das dividas e consequentemente por causa das garantias, que 

o Brasil teria dado todas as garantias territoriais. 

Canese: Eso es lo argumento de lo Itamarati, el argumento que, en mi opinión, tiene poco 

74min peso, cierto, porque finalmente la... el Paraguay podría haber puesto su parte de la deuda, 

su momento, por la hora ser rentable. Y finalmente la deuda también es un negocio financiero, 

no es que, entonces nosotros vemos que eso sea que no había a ver ningún limitante. Ya que 

Brasil yo te quiero mencionar como también, quizá neutra, pero gobierno no Itamarati varias 

veces avanzaba y yo dice bueno la soberanía hidroeléctrica pode haber después 2023, ahí que 

espanto los alegros, ahora tienen en común antes no, sé y de hecho salió así la declaración de 

Lula, no, esa declaración, ese acuerdo y por eso va a ser muy importante también este nuevo 

gobierno que asuma el Paraguay até 2023 para ver qué posibilidad hay de avanzar en ese 

75min campo. Ojalarte se haber un gobierno progresista en Brasil, se no a ser bastante difícil de 

avanzarlo no... Ahora yo he hecho un estudio, un primer estudio técnico y se para la Horadada 

de atención hacia mí casi que me contrataba ahí tengo alguna nota interesante también no, 

sobre la conveniencia global de integración, cierto, Paraguay hacer a que más se va a 

beneficiar. Pero ahora si algún día le va a necesitar mucho porque estas crisis de 

desabastecimiento le he dicho que como tuvo Brasil 2013, 2014, 2015, son tres años, y se va a 

volver a repetir eso no es... porque al tener Brasil un parque hidroeléctrico importante, eso las 

crisis de abastecimiento es consustancial conociste, lo que el Brasil pierde cuando hay una 

76min crisis eléctrica es un soma de dineros enormes que si hay una buena interconexión así 

como la energía dice pro pueblo de la Argentina así como está la energía para Brasil puede 

haber o mismo de este tema en la Argentina, no hay energía más cara que la conoces tiene el 

racionamiento eléctrico es costosísimo. Brasil tuve ya en 2012/2013 que volvió a tener estos 

años 2013, 2014, 2015, entonces ahí voy a echar la estadística el PLD, le he dicho el precio 

liquidación diferencia de un momento que tiene un tope tengo que decir que en realidad es 

mucho más caro, y al momento yo tengo lo estudio da Electrobras sobre energía y energía in 

Brasil, eso tiene fácilmente mirada la tarifa esta pues 40 horas... y las pierdas de lo 

racionamiento son mil, até dos mil dólares. La argentina tenia también eso problema entonces 

77min la integración de la... la integración económica, todo por la interacción eléctrica les 

conviene a todos. Nosotros, yo lo digo interesadamente, Paraguay le conviene, pero en 

realidad no conviene a todos y como región estaríamos todos fortalecido. Yo creo que hay 

había perdura el espíritu de las dictaduras militares de ser, bueno acá Brasil necesita 

asegurarse el suministro eléctrico que no se toque la. Pero la energía paraguaya te pueda en un 

momento a consumo y todo Paraguay, también no sé, es un enfoque que no tiene mucho 

sentido, se tiene que preparar, y si le conviene prepararse con beneficio para Brasil no con 

pérdidas. Pero, bueno, esto es una batalla difícil porque queda todavía esa mentalidad 

conservadora, no. 

Mariana: A divida. 

Canese: La deuda, bueno... 

78min Mariana: Eu entendi a divida com três componentes até agora, tem um primeiro 

componete que é são as obras superfaturadas ou não, com corrupção ou não, tem esse primeiro 

componente. A segunda é a questão da dívida espúria, o acordo de São Paulo, a venda que foi 

gerada pelo preço abaixo do custo por 10 ano mais ou menos, 86 a 96 . 

Canese: 86 a 97 , si. 

Mariana: E um terceiro, que são os juros e a dupla indexação dos contratos da Eletrobras, 

que foi suprimida em 2006, então ela tem esses três componentes. Tem mais algum 

componente, básico. 

Canese: Eso son los principales... 

79min Mariana: Em geral. Como o senhor avalia cada um desses componentes do ponto de vista 

da soberania também. 

Canese: E que... todos os dos primeros son muy importantes... Claro yo sólo decir pero ahí 

hay una, claro... y nosotros estábamos en una dictadura sea de una corresponsabilidad, pero lo 

cierto es que se robó mucho eso es, y no solamente se robó mucho se hicieron muchas obras 

desnecesarias porque claro, ahora le comanda a los países, más que dos países a los que 



facturaban de fato parte do país, cierto, era negocio para ellos, bueno eso... lo mismo que no 

80min hacía mucha falta se hacía, pero además el mecanismo de denuncias o que eso sea, 

cuestión es muy muy semenda y gorda no, entonces eso infló mucho los costos... los ojos 

totalmente fuera de control. Claro a veces sumaban los intereses que fueran bastante 

exagerados la gente de Itamaraty dijo, dice que bueno que era una coyuntura internacional el 

Brasil no podía exceder a pleito, más la verdad puede haber la parte da verdad, pero lo robo 

veamos, esto no hay duda de que siempre fue así. Bueno lo segundo de la deuda espuria, que 

nos llamamos, claro no sé niega que Brasil robó y pasaba por una circunstancia económica, 

energética difícil, en 86 gobierno del Sarney no, que se implanto eso, es problema es porque el 

otro país tiene 

81min que sufrir las consecuencias, eso era o único problema, porque estaba muy claro que la 

tarifa de energía se igualo a o costo, o sea la tarifa de energía era iguale lo costo Brasil y 

cuando esto se tenía que haber retirado y en todo caso internamente haciendo subsidio bueno 

pero al fijarse una tarifa por debajo de costo, entonces la deuda siguió creciendo, entonces 

como ocurre con el tema de las simetrías como Paraguay consume hoy mucho más energía que 

hace 30 años, hace 25 años, nosotros estamos pagando dentro de ese costo esa deuda que no se 

pagó en su momento, eso lo que se denomina la deuda espuria y que... inclusive yo te 

momento una propuesta en algún momento y yo fue a Vice Ministro de Energía en gobierno 

de 

82min la colisión que hubo en el año 99, fue marzo Paraguay. Y me echaron del cargo por culpa 

lo que (inint) dice, o sea de los sindicatos y todo eso, y tenía que ir en este momento presidente 

González más que negocie con el Brasil, y la propuesta y hablé con la clase eran todos que o 

pueblo estaba muy sencilla, bueno como Brasil había retirado a diez dólares el kilowatt al mes, 

cierto ahora también tiro a diez dólares, que Paraguay tenga derecho a retirar a la misma tarifa, 

la misma cantidad de energía. A todas que a gobierna el Paraguay era un gobierno de derecha 

y ya taba a piel con lo apoyo sindical, le pareció bien, porque claro era pedir, bueno el 

Presidente de la República ni siquiera plantío, o sea yo entiendo que lo podían haber dicho que 

83min no o... lo que sea, no. Pero dio prioridad a unos negocios que tenía un amigo de él y otro 

intereso y hora no molestar del gobierno de turno al Brasil, no se se era Fernando Henrique 

Cardoso o quien. 

Mariana: Era. 

Canese: Lula entro en 2002, no. Ni si quiere le ocurrió plantear, ahora yo ahí se dese 

alguna declaración (inint) dice es o Ministro de la Energía. Pero eres que se podía encontrar 

una solución a ese tema, ahora mismo si finalmente nosotros que es lo que nos conseguimos 

esta negociación que sea un hábito. Y está bien, porque no puedes conseguir todo, y era un 

paso, intentamos hacerlo auditoría, pero allí en parte los documentos no llegaban a lo 

contradiría, se solicitarse documento que lo enviamos durante nuestro gobiernos tratamos de 

trazar pero muchas veces teníamos la contra nuestros mismo funcionario paraguayo que no 

querían 

84min entregarlo documentos a la Contraloría y quizá que se comprometía algunas empresas que 

se yo no sea, pero lo cierto es que la Contraloría siempre dijo no, no, no, no recibimos la 

documentación y recientes pedir después de enviar alguna documentación pero no todos, pero 

veo golpe y ya salimos. Pero si, conseguimos que Brasil, por lo menos las ideas y así nosotros 

nos quedamos calladitos se suponía que con estas tonterías entonces Universidad nómina 

Castán estás entre os resultados y corresponde que la deuda se hace más lo que se reduzca, no. 

Fuimos por esa vía, no, como gobierno, no. 

Mariana: Agora, sobre esse argumento, e fazendo uma relação com os outros pontos da 

ideia. Me parece haver um problema, que foi interno do Paraguai durante muitos anos, porque 

o acordo 

85min de São Paulo, existe a simetria, ela está posta, porém quem estava no poder aceitou tudo 

que estava sendo feito. E como que isso, mudando o governo, do ponto de vista das relações 

internacionais, tem um govrno anterior que aceitou a dívida espúria. 

Canese: Sí, por ejemplo, mismo que no aceita el Itamarati, claro había una aplicación 

interna que está a cargo del gobierno era ese señor Amorin y que fue títeres Brasil desde esos 

intereses Paraguayo fué test ferro de toda Itaipu, cierto, se el Brasil robo que le facilitaron los, 

a cargo do gobierno que están ahora, bueno, pero como existen internos en otro momento no 

86min pudimos tener mejor presidente y estaba una persona que en realidad era un títere de los 

grandes intereses del Brasil. De cualquier manera yo no estaba totalmente la actitud que tuvo 

el gobierno Lula a aceptar a auditorías , no, no aceptaron, ya ver la situación propiamente pero 



aceptaran que hace la auditoría y como resultado de la auditoria yo que tenía que ir a Itamarati 

de nosotros ahí en ese momento, está bien, (inint) estado o quien sea, el tratado solamente 

puede ser modificado por los mecanismos pertinentes se el Brasil en el año 86, y luego del año 

97, dice echo (inint) bueno, en este lapso no rigen anexos y la tarifa puede ser 

87min inferior a costo para Brasil, y se efectuaba esa modificación y con la dictadura no podían 

haberlo hecho lo mejor, ahí si hubiese estado con perfecciónales igualmente a habido con 

residuos sólidos. Ellos mismos a la gente sabía que no era a muy sólido su argumento, porque 

en realidad, claro si o presidente de la republica va contra un tratado internacional no puedo ir 

contra un tratado internacional, e nos es válido, pelo menos esta fue nuestra postura y, bueno, 

bueno pues fue la solución de compromiso donde yo descargo, tuvimos siempre un 

interlocutor del lado del parte de gobierno brasileño que este so pesaban nuestros argumentos 

y si conseguían llegar a un consenso y eso fue lo que conseguimos, haber un consenso del 25 

de julio de 2009, formo un consenso porque esos seis puntos. 

Mariana: E esse interlocutor ero o presidente Lula. 

88min Canese: Indubitablemente, él era principal, no estoy diciendo que Amorin no era 

interlocutor pero, inclusive como te dije, Amorin igualmente quería hacendar mucho más los 

intereses del, así no sentido quizás... antiguos del Brasil y estabas su. Lula tiene una visión 

mucho más de integración y también de la justicia porque cuando uno defiende el interés de un 

país más grande y otro más chico y no son términos justos bueno, ahí uno está justamente 

poniendo, lo puedo hacer, lo cierto, el más grande siempre puedes defender una... y como, 

claro, cuántas firmado antes, ha acordado antes y bueno, puede imponer lo que siempre dije lo 

que yo decía y siempre digo, los casilleros de Brasil hicieran un pacto con Asunción, es un 

pacto decía ello, 

89min no se escucha. Ahí se orientó con Lula tuvimos y fue Lula lo cierto y con quien estés 

pudimos avanzar, Amorin con tuya y que decir el si aceptabas, también finalmente aceptado a 

los criterios de Lula, cierto. Y también lo sé... funcionario brasileño que negociaba con 

nosotros, no digo todos, pero si, este finalmente con ello, fuimos escribiendo llegando a ser 

por el 25 de julio, cierto, hasta... 

Mariana: Analisando dessa mesma perspectiva, que a história do Paraguai foi uma das 

causas de ter se chegado a esse ponto, de quem tinha o poder antes e depois, a tomada do 

poder do 

90min movimento progressista. Co-gestão plena. A última versão do seu livro em 2011, a Co-

gestão plena era uma ideia posta, a principio, por conta da detenção das diretorias tecicas e 

financeiras pelo Brasil, na primeira versão do tratado se quer havia uma diretoria geral 

Paraguaya, a Diretoria Geral era brasileira. Com a tecnica financeira e as outras diretrias no 

Paraguai, em 86 também se modificou isso, criou-se a Diretoria Geral Paraguaya, no seu livro 

de 2011 o Sr. escreve que a questão da Co-gestão plena estaria resolvida, a partir do momento 

em que o governo Lugo entra. 

Canese: Jurídicamente (inint) ay que ver porque siempre timos que ver los procesos e las 

simetrías, no son solamente jurídicas y no son también e tenía so la corre tanto algunos 

91min ejemplos, algunos hechos. Jurídicamente se quedó resuelto en sentido que tienen que decir 

de forma conjunta por un documento oficial de Itaipú entonces jurídicamente, Brasil no puede 

tomar una decisión sin tener en cuenta este, la opinión, la decisión de Paraguay. Entonces, 

jurídicamente, está resuelta. 

Mariana: Mas como era feito antes. 

Canese: Y, claro, antes si el director técnico es brasileño y no hay co-gestión, no hay un 

documento como ahora ay, ahora es el director técnico es brasileño, el director técnico 

adjuntos es paraguayo, el director técnico brasileño no necesita jurídicamente hablando, 

consultar a el director técnico. 

Mariana: Ele toma a decisão e faz. 

Canese: Claro. Entonces caso a una discrecionalidad que puede consultarnos, pero 

92min jurídicamente él puede tomar la decisión y muchas veces ocurría de hecho, ahora no, 

ahora aunque Director Adjunto sea paraguayo por la resolución del consejo administrativo, 

primero por el acuerdo entre Lula y Lugo después, la decisión tiene que ser este conjunto, no 

entonces no puede haber una decisión de este... ojo... el acuerdo para que sea el director 

técnico brasileño, paraguayo acuerdo de los países puede ser, y ahora podría perfecta 

paraguayo, no porque también de Brasil estaría resguardado. Pero fíjate que lo que ha 

ocurrido, y por eso voy lo de hecho lo que ha ocurrido, es que siempre Brasil no está en 

elecciones más importantes y en la práctica lo manejaba, solamente. Voy al hecho de que la 



conexión no está no estaba todo resolvió, y de suerte nosotros de hecho los últimos meses no 

sé qué no estuvimos en qué 

93min sentido nosotros planteamos, por ejemplo... las contrataciones. Pues allí también, y ahí ya 

entras en la letra fina, no, ya los pliegos quién se contrata y algo igual o más importante, donde 

se deposita el dinero. Si hay corrección plena debería depositarse un 50 por ciento en bancos 

brasileños y 50 por ciento en bancos paraguayos. Dónde está depositado, y estamos hablando 

3400 millones de dólares el año, para Brasil es importante y para Paraguay es mucho más, se 

deposita casi todo en bancos brasileños. Nosotros hicimos una propuesta de que sea deposite 

en bancos. Bueno, pues que no contesta hoy ya no, pero estábamos porque siguen 

94min en la toma de decisión a de co-gestión continuada la práctica de depositar mucho más en 

banco brasileños, ojo con las cosas más cosas que es que en la mayoría, mayoría de los 

compradores son brasileños, es cierto pero Itaipú Binacional es binacional, entonces nosotros 

decíamos también que deposite en cualquier banco brasileño primero para después cair na 

cuenta binacional conjunta, y de ahí se paga en forma, pero son procesos nosotros por eso te 

estuvimos satisfechos con los avances lado sabiendo que no... la simetrías no terminan con una 

ley, es como la discriminación de las personas con los Estados Unidos, o de la mujer. Ten que 

pedir todos los derechos, pero continúa una discriminación. Hoy la mujer gana menos salario 

que hombre, porque continúa la discriminación no son la ley no borra las asimetrías. 
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Início 

10hs 

Gamón: Negociación del Tratado. Yo sin ser jurista me había puesto eso y yo dice no, una 

renegociación supone, aunque se cambie una sola palabra de todo el texto del tratado de que 

tiene que ser manejado esto por ambos congresos. Y eso va llevar tiempo teniendo en cuenta de 

que el tema era eminentemente también político, entonces sugerí, me permite sugerir, yo tenía a 

mi cargo la parte económica de la perspectiva económica y había escrito un libro que es ese  

Mariana: A sí, y yo busque ello... 

Gamón: Le doy se quieres... 

Mariana: Sí. 

Gamón: Esa es una primera edición que habíamos hecho en el año setenta y cinco 

1min mi aporte fue, posicione lo siguiente, yo miro en un libro todo lo que se ha dicho a favor y 

encontrar lo más importante del Tratado, y también el tratado mismo el texto del Tratado 

mismo y sus anexos, vale. Entonces eso me dio a mí una especie de base digamos de 

introducirme en el tema energético y en eso estoy desde hace cuarenta y tantos años. Este tiene 

una segunda edición, yo le pregunté a domino es una vez es la edición lo hizo ABC Color, el 

periódico ABC Color, si usted puede conseguir la segunda edición, la única diferencia de la 

segunda edición de este libro es que lo que habíamos dicho en el prólogo se cumplió y también 

hicimos un análisis 

2min si hasta ese momento desde que comenzó a funcionar la represa y a producir energía... en 

que utilizamos en el Paraguay los recursos provenientes de la energía. Y, bueno, la distribución 

de encontramos que, hicimos un diagnóstico y entonces es o libro más completo, sin embargo, 

esta es la base, yo llamo a esto la Biblia sobre Itaipu. 

Mariana: Me voy buscar esa segunda edición 

Gamón: Bueno. Entonces mi planteamiento fue que lo que deberíamos haber tratado con 

nuestros amigos brasileño era más bien estudiar sí que es lo que dejó de cumplirse dentro del 

Tratado... y encontramos muchas cosas, 

3min lo más importante que era, por ejemplo, me adelanto un poco... porque nunca podemos 

usar nosotros la electricidad? La energía no podíamos utilizar por (inint), primero por la 

estructura económica en la capacidad de absorción de la economía paraguaya que era mínima, 

Brasil inmenso prácticamente podría consumir todo y todavía quedaba corto, pero nosotros 

tenemos que tener la infraestructura necesaria como para recibir la energía que producía a la 

fábrica, distribuir qué sea para la industria, por el público, para lo que sea, para los usos 

múltiples de usar la energía. Entonces vimos que nosotros, nuestra estructura económica en 

principio demandaba 

4min no más de siete u ocho por ciento del cincuenta por ciento de la energía que nos 

correspondía porque el tratado dice que 'fifty fifty', no, el mitad y mitad de la energía. Pero 

como nosotros no teníamos capacidad para consumir tanta energía, entonces el propio tratado 

establecía que la parte que era nuestra y que no consumíamos podía sucederle el país 

condómino preferentemente y lo cual era un aspecto también del imperativo. En ella hubo 

mucha discusión porque decía, porque preferentemente el país puedo usar como quieras 

venderle a la Argentina, pero este tema no es así, el tema no es tan sencillo, hay que manejar un 

país para darse cuenta de lo difícil que es conciliar intereses muchas veces contrapuestos. 

5min Bueno, entonces para no alargar este preámbulo se acertó la tese que nosotros habíamos 

mantenido y elaboramos los 6 puntos, que está ahí, bien claro dicho y... entonces Presidente me 

pidió por dos razones, primero un poco porque tenía una especie de experiencias de cuál es la 

historia de Itaipu por su parte yo soy escritor y soy profesor de la Universidad de materia 

económica, era, ahora ya estoy jubilado y además que pasaba, el señor Aurelio García que 

venía como representante de presidente Lula, tenía (inint) de embajador, el único derechos que 

puede tener por ser embajador yo, porque yo tenía sido embajador en México y en Francia. 

Entonces por un accidente podíamos ir, fue, 

6min el Presidente me pidió que yo sea el vocero y no solamente o vocero, yo lo dije, mira estas 

cuestiones son muy delicados entonces yo voy a permitirme a escribir un memorándum que 

tiene que ser aceptado por los tres que está ahí... 

Mariana: No primero documento que está acá. 



Gamón: Sí. Los Memorándum. Y cuando venga el señor, este, entonces yo fue 

respondiendo, hora tardé de responder eso, porque (inint), entonces le dije a señor, este... como 

se llama, Marco Aurelio, nosotros timos preparado por escrito todo el planteamiento. le dije 

ello que... cuando estaba en la escuela primaria, la maestra no enseñaba las palabras 

7min vuelan y los escritos quedan. Bueno, expuse o que tiene ahí, palabras más palabras menos 

durante dos horas porque había que explicarlo, había que explicarlo. Y para sorpresa mía, o 

para de todos los compañeros que estaban ahí estaban en la mesa que ti ve ahí, el equipo, dijo 

no Marco Aurelio que aceptaba todo el planteamiento sin que sea excluyente de ningún otro 

que pudiera, que pudiera darse el curso y entonces qué tenemos que hacer, no se nos 

comprometimos a que ellos integrarían una comisión de aspecto, nosotros otro, otra comisión, 

y nos reuniríamos oportunamente. Que ve, está muy bien explicado como una síntesis acá, en 

este documento que llamamos en una nueva 

8min dimensión histórica y te pone una nueva dimensión histórica. Ahí está, inclusive, la hora 

en que nos reunimos y los planteamientos fundamentales. Ahora, naturalmente que, en una 

reunión de esa naturaleza, que fue muy cordial, pero a veces un poco, como podríamos decir, 

llevaba la ansiedad, porque ellos tenían los brasileños tenían su interés y nosotros lo nuestro, el 

tema era hacer coincidir porque qué es lo que no nos... ayudaba coincidir y el tratado decía 

hecho, tratado decía hecho. Aceptar un todo punto y la discusión más serio se llevó a cabo 

cuando nosotros en el artículo primero que hablamos de la soberanía energética y la 

compensación 

9min en qué consistía porque entonces nosotros estamos recibiendo por esa parte de la energía 

que nos consumíamos y le cedíamos al Brasil, la suma de ciento veinte millones de dólares al 

ano, que se hacía sobre la base de una ecuación matemática calculando Megawatt, Gigawatts 

etc., que tiene los sus términos técnicos del orden. Bueno nosotros... y la fórmula modificaba, 

había algo que se llama un factor de ajuste que con el tiempo se tenía que ir viendo que nunca 

se dio, una vez se dio, pero muy tangencialmente, por qué? porque yo como economista 

inmediatamente dije bueno, lo que pasó hace veinte años ahora es una cosa distinta, 

10min uno no puede legislar sobre piedra. La legislación tiene que adecuarse a las condiciones del 

tiempo que se vive. Entonces el tema era simplemente una sugerencia nuestra y el ingeniero 

Canese, sobre todo, también nos apoyábamos juntamente. Volver el factor de ajuste, el factor 

de ajuste era cinco, entonces en un momento dado cuando las discusiones se hicieron bastante, 

cómo podríamos decir, tensas.... Mi querido amigo el embajador el Helio Cordero, que después 

era vice ministro de Itamarati, ellos vinieron ministro, vice ministro, que dije, nosotros nuestro 

chef era vice ministro 

11min y nosotros éramos técnicos. Pero estábamos bien representado, esa es la verdad, porque 

haber, en final el tema no es un tema difícil, era cuestión de un poquito también de sentido 

común a su ejercicio. Entonces yo recuerdo que el embajador Helio que era chef da delegación, 

lembro que estaba también el ministro de energía y yo. Así que le dijeran a Itamarati, yo 

aprendí con el tiempo estudiando y con alguna experiencia que en las negociaciones uno pide 

un máximo sobre un mínimo que está desposto a aceptar y cuando va a dar ofrece un máximo 

sobre un mínimo, mínimo sobre o máximo que uno está dispuesto a dar. 

12min Entonces el señor Cordero dijo en un momento, señores, porque ese día la prensa publicó, 

ABC, sobre todo, de que nosotros teníamos que tener la libre disponibilidad de la energía eso 

significa que nosotros podríamos venderle a cualquiera, pero las relaciones internacionales y 

sobre todo el proceso de integración existe compromisos compartido también, y no es fácil y 

nosotros sabemos que el Brasil la energía tenía dos estágios, uno estagio digamos dirigido e 

otro estado libre, de mercado. ¿Entonces cómo conciliar esa cosa para el Brasil? Y entonces el 

periódico publica de que nosotros le íbamos a vender la leche a Chile y a la Argentina. 

13min Entonces Helio Cordero en un momento dado dijo 'señores hay que pisar tierra. Itaipu se 

construyó para el Paraguay y para Brasil, no para otros países. Y dijo, además dice...el Brasil 

puede inclusive, cómo se dice. renuncia a la energía de Itaipú y hacer funcionar sus 

hidroeléctrica ya sea a hidroeléctrica o la otra movida a gas, o a petróleo y satisfacer la 

demanda interna porque, porque Itaipú proporciona del total de la energía que consume el 

Brasil en diecinueve por ciento, 

14min entonces nosotros podemos en un momento dado por decidir, uno ese desafío. Yo entendí 

que no lo hacía con mala voluntad, na verdad estaba defendiendo una posición de Brasil ver, 

entonces nuestro compañero quedar bastante... 

Mariana: Inquietos... 

Gamón: Sorprendidos, porque parecía que ahí terminaba todo y cerró, nada. 



Mariana: Durante lo proceso de negociación esta es una declaración muy dura. 

Gamón: Entonces, porque nosotros decimos lo siguiente, vamos hacer nuestras reuniones 

reservadas, e así las reuniones cada consejo de cada delegación va explicar para la prensa etc. 

Pero esa es otra cosa que no se puede decir, no.  Directamente, sobre todo cuando está en 

proceso la negociación.  

Mariana: Yo tengo una pregunta más objetiva, a respeto de ese proceso... 

15min Gamón: Quiero terminar. Entonces salí yo finalmente mi compañero (inint) y, si pedirle 

permiso a chef de la delegación pues yo tenía algunas facultades por haber sido representar por 

directo por lo documento, que se yo, tenía alguna, no diría que es superioridad, sino 

responsabilidad, porque presidente confió en mí, era una cuestión. Y...le dije yo 'quiero hacer 

dos observaciones', dijo lo siguiente, y no lo dice tratando de insultar en nada, quero hacer una 

corrección de una apreciación de representante del Brasil, cuando el habla de que nosotros 

16min debemos aceptar de que la... represa se construyó para fornecer energía para el Brasil y 

para el Paraguay y no para otro país, no, nosotros no estamos diciendo necesariamente que a 

tener la libre disponibilidad de la energía vamos a venderle al Argentina, el Uruguay o a la 

China, si no le vamos a vender a los propios socios, el Brasil, nuestro país condómino y amigo 

y alejado, pero variando las condiciones. 

Mariana: ¿De allí se surgió la idea de la vinda, pero, directa para lo mercado brasileño? 

Gamón: Claro, muy bien. 

Mariana: ¿De allí, no era antes? 

Gamón: ...'Y como va hacer eso?', le dijo 'modificando el factor da cuenta, moviendo el 

factor da cuenta'. Y otra cosa, quiero hacer una corrección. 

17min 'Me van a perdonar no nos lo estoy diciendo por petulancia'. Mis compañeros se quedaron 

sorprendidos y... el Brasil no depende del diecinueve por ciento de la energía, ello dice 

'diecinueve puntos cinco por ciento. Me dice 'dónde tu saca eso?'. Acá de un boletín del Banco 

Central de Brasil. Entonces se terminó la reunión de ahí. Y fuimos a tomar un café cuando él 

dijo 'Cierto amigo, ¿cuánto quieres?' 

Mariana: ¿Quién? 

Gamón: Sí, cuanto quieres mismo, el factor de ajuste. Y yo dice, bueno el factor de ajuste 

se toma como numero de medición cinco, yo pido veinte cinco 

18min ayer complicado... Y sabe que me dijo, 'te doy quince... (inint). 

Mariana: ¿Quién de lado brasileño? ¿Lo embajador? 

Gamón: Solamente ello, una conversación privada.  

Mariana: Sí. Usted con lo... 

Gamón: Con Helio. 

Mariana: ¿Helio García? 

Gamón: No, Cordero. Que era vice ministro do Itamarati para la América Latina. Bueno, 

eso por ejemplo no se podía decir afuera, porque era dos amigos que estábamos discutiendo el 

interés encontrado. Entonces yo pensé, quince, la veinte cinco son sesenta por ciento, cierto, y 

así se consiguió, así se consiguió. Pero donde fue un poco violento y eso no ay necesidades que 

se criar, pero le digo a usted para conocer 

19min hasta donde llegamos. Le digo, 'usted dice que el Brasil depende de diecinueve por ciento, 

pero, lo que no dice es que el centro nervoso de la economía del Brasil es el turismo, que es 

San Pablo, Rio de Enero, dependen de noventa e uno por ciento de la energía de Itaipu. 

Entonces se nosotros habíamos ido malo, vemos... está cerrado las llaves del... más cosa que... 

no sé qué, no me recuerdo que pasaba. Y ahí terminó, y así se conseguía elevar mediante una 

nota reversa que sairia que es menos delicada que la revisión de todo Tratado. Entonces 

acertamos, la delegación acertó el quince, que sería triplicar y en vez de ciento y veinte 

tereamos 

20min trescientos y sesenta, que ahora mismo estamos dilapidando. Le dieran la gobernación a la 

municipalidad que no supieron usar, inclusive logaran y eso le digo así abiertamente porque 

toda la empresa pública. Las negociaciones con los hermanos brasileño fue una experiencia 

muy buena y yo creo que hacemos avanzado, pero no quedó ahí, porque ahí también hay un 

documento que después una reunión cuando a vino acá presidente Lula, se firmó un acuerdo de 

veinte puntos, no recuerdo bien, está ahí. 

Mariana: Sí, la declaración construido una nueva etapa. 

Gamón: Exacto. Inclusive un posible cronograma en que tiempo se cumplía como bam bam 

bam, y hicimos un bueno trabajo. Hicimos digo todos los que estaban ahí, porque alguno 

colaboró así, pero ese así as veces es importante porque era como una torquita. 



21min Pero no sé, yo me debe un poco la palma, pero también mayor la dolor de cabeza, pero me 

salí contento, salí contento porque conseguimos nuestro objetivo, y que lo que conseguimos? 

En primero lugar... dar respuesta a una pregunta del pueblo, de la gente, 'porque se defendemos 

el problema de la energía y porque no pudimos consumir la energía disponible ahí?'. Bueno, lo 

que la gente no sabe, es que, en primero lugar, no es que estay disponible, ay que pagar por esa 

energía, eso ten una tarifa e eso, para eso estaba ante que es la Electrobras paraguaya, en 

verdad. Entonces queda de campo antes de usar, administrar, cuestionar la cuestión de la 

energía. Entonces 

22min conseguimos, primero que se construya dos estaciones seccionadoras, así se llama, una a 

lado de la represa para decidir la electricidad y la construcción de una línea con más de 

quinientos cabos de alta tensión con la otra subestación aquí hasta Villa Adíes, bueno... Y 

conseguimos eso, nosotros con nuestra negociación conseguimos, se asumirán elevar de ciento 

y veinte a trecientos y sesenta, más la contrición de la doto estación e de la línea de quinientos 

cabos que creo que alcanzo más o menos vamos a ponerle un costo de, entre quinientos e 

seiscientos millones dólares cuya la parte substantiva lo aporto la FOCEM, los fondos 

estructurales del Mercosur, 

23min y otra parte es Tesoro brasileño y ahí estuvo el problema más serio. Yo recuerdo que el ex-

presidente Itamar Franco que era vocero también del senado (inint) inclusive cualquier cosa... 

me dijo hasta casi 'porque vamos a (inint)', bueno, lo que sé que... Ahí ya asumen, nosotros 

pudimos avanzar primero porque lo que planteamos era objetivo y era de derecho hacerlo, 

porque paso el tiempo etc., segundo, tuvimos la gran ventaja de que el presidente Lugo era muy 

afectivo con el presidente Lula. Entonces estas negociaciones de esta naturaleza se hacen de 

arriba para abajo, no de abajo para arriba, yo ahora no estoy criticando a la gente de accidentar 

que me pedirán a mi 

24min una opinión y tengo hay un estudio de hecho le guste planteando, ustedes plantean debajo 

de los técnicos y después llegan a las partes... tiene que plantearse arriba y que haya voluntad y 

decisión política y que te diga 'señores técnicos, ahora vengan y vean cómo se puede hacer esto' 

pero una orden. 

Mariana: Sí. E en ese punto gustaría de hacer una pregunta. En lo libro de ingeniero 

Canese, ello relata una parte de las negociaciones en la cual divide las negociaciones en dos 

etapas. Una etapa es segundo semestre de 2008 y la segunda etapa, primero semestre de 2009. 

A final de la primera etapa ello llega a conclusión de que las negociaciones estaban muy duras, 

porque 

25min la chancelaria brasileña estaba muy resistente en aceptar todos los seis puntos, después 

relata una ocasión en lo Fórum Social Mundial, en enero de 2009, donde Presidente Lugo 

participó, lo Fórum Social en Belén, naquela ocasión lo presidente Lugo participó durante todo 

lo segundo día planteando la idea, defendiendo la idea de la soberanía energética. No final de lo 

día, hube una conferencia con lo presidente Lula, Lugo, Evo Morales, Rafael Correa y Hugo 

Chávez, en esta conferencia 

26min lo presidente Lugo nuevamente en la frente de todos los otros, defendió la idea de la 

soberanía energética y llamó en Brasil atención en las negociaciones que estaban ocurriendo y 

que la chanceleria no estaba dejando pasar, dejando elevar la conversa a la agenda presidencial 

los seis puntos. A un relato que en día siguiente Lugo y Lula se reunieron para tratar de esto, y 

fue cuando Lugo designo la enton ministra de la Casa Civil, Dilma Roussef, a un estudio a 

respecto de toda la situación. Después de este momento, hube una otra reunión en siete de 

mayo de 2009 

27min en la cual no se decidió, no había la declaración conjunta, no había un acuerdo para asignar 

los presidentes después de esta reunión. Hay un relato de que a iniciar esta reunión en siete de 

mayo, la delegación paraguaya arribó en Brasil, cuando todos arribaran, Lula invitó Lugo para 

una reunión particular, de los dos, y todos, la chancelaria, los técnicos se quedaban esperando 

en una sala y una hora después volvieron los presidentes y solicitaron lo inicio de la reunión. 

Las dos chancelarias expusieran 

28min una vez más los entrabes de la negociación y fue cuando veo la orden de que todos los 

problemas sencillos que no se había encontrado una armonización, debería subir a los dos. Y 

después de esto, siempre que había una discordancia subía y los dos resolvían directamente, y 

en este proceso también fue como ellos inserirán los seis puntos en la declaración construindo 

una nueva etapa. Me gustaría de saber si usted acompaño estas... 

Gamón: No. No, yo ya no me fue ahí porque ya estaba trabajando en Itaipu. Yo era 

consejero y después fue director, por tanto, no lo tenía tiempo, porque ya en 



29min Gamón: Porque él quería directamente aparentemente llegar a un acuerdo con las empresas 

brasileñas para venderle directamente la energía. Pero se presentó el problema de Brasil de que 

el sistema eléctrico de Brasil, la mitad era regulado por el poder público y la otra mitad era 

libre mercado, entonces es muy difícil entonces quería negociar con el libre mercado. Porque, 

de bueno, a primeras y nosotros llegábamos a un criterio de vender la energía, teníamos que 

modificar la tarifa y eso significa a cerrar todo, a cerrar todo y en vez, lo que conseguimos 

íbamos a conseguir talvez seiscientos a mil millones de dólares al año. 

30min Pero para eso tenían que desmontar la estructura política de los intereses del Brasil, ahí yo 

ya no intervilo porque ya eso que lo acaso a cargo de chancelaria, bueno, porque nosotros no 

entendíamos mucho do trabajo... Yo estoy satisfecho o que, en donde no estoy satisfecho es que 

ha avenido quiebra institucional, esa especie digamos de forma de llevar el barco, se tuvo que, 

porqué se terminó el agua y el barco quedó varado. Entonces que se...eso se cumplió lo que ya 

se pasó se hicieron las dos sub-estaciones, se construyó la línea de quinientos cabes, pero 

nosotros no avanzamos 

31min y... lastimosamente Brasil tiene una especie de unidad digamos del tema energético, 

nosotros tenemos una serie de instituciones por eso estamos, como ellos dijeran clandestino 

otra gente, estamos proponiendo que se crea el Ministerio de Energía, que haya una sola 

entidad porque acá, y te vienes, relacionan obras públicas, PetroPar, Itaipú, Ande, ver y cinco o 

seis instituciones y a veces no es, nosotros no tenemos como el Brasil, lo que podríamos llamar 

de diplomáticos estadistas porque de repente se nombra a una persona y piensa diferente y 

cambia, entonces todo se altera, eso es una verdad, por eso por eso que se quiebre institucional 

que ahora también está pasando 

32min de Brasil, en mi modesta opinión, esto significa ya hacer mucha cosa, y ya hacer mucha 

cosa significa tardar, y atrasar, porque lo que un progres, es como una especie de tsunami, si de 

repente un Tsunami queda, entonces quedan los cadáveres. 

Mariana: A cerca de otros puntos de la idea de la soberanía energética, me gustaría 

preguntar una cosa. Un dos putos son sobre la cogestión plena, donde se trababa la cogestión 

plena, antes o señor piensa que esto es un problema resorbido. Donde se trababa 

operacionalmente e en lo cotidiano, donde el 

33min no acontecía? 

Gamón: Bueno, yo creo, yo diría que ay en los desniveles de autoridad. Brasil el que como 

decirlo problema el que puso la plata, aunque el Paraguay en función del agua que sin en el 

agua no se podía hacer la hidroeléctrica, pero, entonces dejaron para si tres direcciones. La 

dirección técnica, una vez que pasó a funcionar, construirse e funcionar la planta, porque la 

planta paso por tres momentos, gestación, maduración y consolidación. La dirección financiera 

y entonces me han dejado por qué? Porque esté es solo brasileño, Electrobras, etcétera que 

asumieron los compromisos, 

34min los créditos que se invirtieran para la construcción de la represa, que no principio se 

calculó en creo que cuatro o cinco mil millones de dólares que al final resultaran veinte. Porque 

ahí, yo como economista lo que criticaba era que no se perdió por ejemplo el efecto 

inflacionario, que tiene un proceso aun cuando aparentemente hay estabilidad, los precios 

nunca se mantienen firmes de un año para otro, siempre varían. Y entonces de esta cuestión 

desde financiera, más o menos la misma cosa y bueno, y ahí el Brasil tuvo que hacer una 

especie de ingeniería y, por otra parte, le diré que se bien nosotros tenemos esté muy bien 

35min preparada, en esos momentos en que se tiene que hacer decisiones cambiamos a nuestro 

presidente, cambiamos a nuestro ministro, cambiamos a nuestro director. Por ejemplo, el señor 

Samek hace doce años que está, nosotros habíamos cambiado cinco veces, entonces no hay 

continuidad. Entonces la cogestión plena también es difícil, pero, de hecho, yo cuando fui 

Director General, yo de mesa quién fue Director General, mi dé cuenta de que dependía de mí. 

Yo voy a valer hasta la que punto yo soy igual a Director brasileño, porque la empresa es una 

sola, solamente por razón de intereses y nacionalidad son dos países la que cuestionan, 

controlan y administran, 

36min hay disparidad, hay disparidad. Después, lastimosamente no quisiera decir, pero hasta me 

vantajem también, ay hay mucha gente que proscribe a ser corrupto. Te dice 'tu piedra es, te 

doy uno e cálate'. Y cosas de esas siempre pasa. 

Mariana: ¿Pero, esta es una idea, y yo entiendo las asimetrías existentes entre los países y 

las personas, pero los cambios sucesivos de la Directoria paraguaya no es un proceso más 

interno paraguayo a o longo do proceso? ¿Cuándo la parte brasileña interfería en la cogestión 

plena? 



37min Gamón: Mira, es un ejemplo no se burro o simples. Bueno, me llaman a mí a integrar un 

partido de futbol, pero del otro lado esta Pelé y yo no soy el Pelé, entonces no puedo 

contrariarlo, yo creo que tu entiende la verdad. 

Mariana: Sí. 

Gamón: Entonces, lo que le digo, cuando yo fui Director General yo asumí la 

responsabilidad y no encontré oposición en lado brasileño, entonces grande medida depende 

también de uno mismo, como en un matrimonio, como en una amistad depende de cuando hay 

dos factores de mismo leque, es tema es que un factor trabaja diez por ciento y otro a la veinte 

por ciento, entonces a ahí un desfasaje 

38min y no hay una unidad y una cohesión. Entonces eso es que lo paso también a nosotros. Por 

ejemplo, voy volver el caso cuando el gobierno de Wasmosy... Electrobras tuvo problemas 

internos, entonces se votó una suma de cuatro millones y cien mil dólares para tapar este mal e 

etcétera. Y se acertó, cuanto cobraran según ABC que es que siempre están encima pero ahí los 

negociadores paraguayos se rindieran. Yo no sé si era cierto o no, pero de hecho está de que de 

repente se adiciono cuatro mil e cien millones de dólares para ayudar a Petrobras a, nuestro 

acordó digamos era equilibrar su balanza ya me molé. 

39min Entonces la culpa no tiene el burro que patea así, y si quién de se patear al burro. Entonces 

el grande (inint), yo creo que no hace mucho se eso es una...le cuenta so la margen... of the 

record. Se hizo una encuesta cuando asumió este nuevo director, hace un ano y medio. Entre 

los funcionarios de tres años para arriba quién también Electrobras fez una pregunta, ¿quién es 

o criterio para los mejores directores que tuve Itaipu? En el lado paraguayo salió el General de 

Bernard, que fue entre todos 

40min (inint) ello fue un grande director, tenía autoridad, el doctor Federico Sawyer y yo. Porque 

si tú vienes a este año, y otro año y medio como consejero, y veces como director y consiguió 

tres cosas, primero tras por la paz laboral la entidad, segundo humanización de entidad y 

tercero firmó con el Brasil para que se haga la estación de la línea quinientos cables. Cierto, el 

principal que se torna no inicio, a mi Dio me dio esa oportunidad de que yo inicié y terminé. 

Por eso cuando se inauguró el nuevo gobierno me pidió que yo me quedar a ele, 

41min yo no, yo dice le alcanzaran en tal punto y de ahí no podo. Porque me vaya ver oficinita a 

estar ahí, no, también no. 

Mariana: Otra pregunta que me gustaría hacer es, en los anos de 2006 lo presidente Nicanor 

consiguió la alteración de la tarifa de 4 para 5.1, en ano de 2008/2009 lo presidente Lugo 

consiguió de 5.1 para 15.3. ¿A parte, los somas, los dineros en si es obviamente tres veces más 

lo que Lugo consiguió, pero o que es diferente en estos dos procesos de conquistas de gobierno 

Nicanor para conquistas de Gobierno Lugo? Cuál es la diferencia, 

42min se haber, entre estas conquistas? A parte la suma de dinero... 

Gamón: Yo te dilo o siguiente, está mal que yo diga porque yo parte de perto, depende da 

cualidad de los negociadores. Porque los brasileños, no es que son, como pudimos decir, 

demasiado rudos, demasiado tercos también, son racionables. Pero para eso uno tiene que dejar 

as racionables también. Tiene que mostrar que no actúa de buena fe, por ejemplo, le dice que 

tanto no gobierno de Nicanor cuanto gobierno de Wasmosy, el gobierno Nicanor capitularan 

ante lo que los brasileños planteaban. Eso a o menos ABC que, eso que investiga e dice, 

verdad, también no me costa, pero dice que por alto de los hombros 

43min se miren por su obra y sus resultados, entonces existe eso elemento. Es un tema muy 

delicado porque ahí confluyen una serie de intereses y si, uno no piensas digamos en términos 

globales y después aterriza, el vuelo tiene que hacerse así entonces hay una asimetría muy 

grande entre Brasil y Paraguay, y pretender el Paraguay, como lo estoy diciendo, de salir yo 

jugar contra le Pelé tengo que ser un craque, tengo que ser un craque o por lo menos tengo que 

saber atacar la pelota, pero ya eso depende también no solamente una vez recorriendo el país un 

campesino, uno de sus campesinos junto para representarlo, 

44min estamos en la campaña de Lugo y le pregunto yo 'es un concepto, que valores tiene que 

tener el individuo que dirija este país?', no eran discursos eran coloquios. Sabe que el 

campesino dice, 'pero yo soy muy sencillo señor', la persona que dirige nuestro país como 

cualquier institución tiene que poseer estos tres valores o atributos, y se dice ahora digo a ello 

(inint) qué significa ser capacitados o idóneo, ser... no ser corrupto pero honesto y ser patriota. 

Eso no es mal, es muy difícil. 

45min Y en esta cuestioné yo aprendí que eso valorizo o que... y aprendí también que tu opositor 

digamos, o tú contrincante te respeta en la medida en que tú eres serio, porque si tú no eres 

serio imágenes de que en una hipótesis que cuando a mí me preguntaron cuánto quieres? Yo 



había interpretado lo contrario. Lo que pasa es que como yo fui el que presenta un poco 

responsable de lo que se consigue sin consultar a las que se la delegación porque además no 

había tiempo y llego ya diciembre, y están descritos no los pasos importantes, los pasos 

importantes. Entonces una pregunta que yo hice de lo de la reunión 

46min es que cuando ellos dijeron que nosotros recibimos muchos beneficios, tú le dices. Pero 

supongamos que hiciésemos un cálculo en términos de lo que nosotros recurrentemente le 

llamamos el efecto multiplicador que produce en un tiempo una inversión, y usted analiza que 

durante treinta y tantos años consumieron una energía barata, limpias sin que cambien la tarifa 

y lo que eso significa en términos de efecto multiplicador para la economía, para el turismo, 

para esto para alquilo, vamos a papelear el planeta, el termo es un detalle. Ahora, ustedes, yo le 

felicito que tea aprovechado, nosotros no aprovechamos porque no tenemos la capacidad de 

hacerlo 

47min somos un país pequeñito frente otro. Pero a lo mejor sí notaba toda la energía no sabíamos 

qué hacer con ella, e le parecía ser un absurdo. Hay una lógica de racionalidad también.  

Mariana: Usted mencionó ahora que participó de la campana de presidente Lugo. ¿Viajó 

durante la campaña de 2007, usted participó, estuve junto con la campana? 

Gamón: Sí, y yo había venido reciente de Francia y después se recuó a la Asociación 

Nacional Republicana Partido Colorado, pero soy un poco el rebelde de la... entonces un día me 

visitan y me dice 'Efraín queremos invitarte 

48min una patriada'. y me plantearon el tema. Y como yo vine le visité al presidente, al presidente 

del partido, no me recibió el presidente del partido, y era mi alumno... Bueno, entonces me fui a 

casa y empecé a escribir y que se y me invitaran, y pensé, consulté con mi esposa estuvimos 

hablando y ella ya no existe ahora, se murió en el 2008, 10 días antes de asumir el cargo. Y me 

dice 'bueno tú siempre fuiste'... y le dije bueno, yo estoy y me jubile como docente tú de 28 

años la catedra 

49min y le digo bueno, estoy jubilado de la docencia y de la administración pública pero no estoy 

jubilado del servicio público y acepto. Entonces me invitaron a formar parte desde que haya, no 

principio, segundo o que me querían que yo guardase el Ministerio de la Educación o Relación, 

no son Ministerios muy activo y los dice yo 'a mí me interesa el tema energético porque esta es 

nuestra riqueza'. Entonces nos somos un país agrocanavero y ahora tenemos electricidad, 

energía. Esta es nuestra riqueza, yo quiero ver un país industrial, y se Lugo subirá quedado por 

todo o gobierno hubieran se iniciado el proceso industrial, o sea utilizar la energía 

50min para dar del valor debido a nuestro producto. A crear pequeñas empresas, teníamos la 

oferta de la Unión Europea cuando yo tuve por la de crear en las cabeceras de los 

departamentos, institutos politécnicos, nosotros poníamos la tierra y era difícil ellos ponían la 

estructura y los profesores por tres o cinco años para formar recursos humanos de mandos 

medios etc. porque un país no puede industrializarse se no tiene esto bam, bam, bam, cierto, 

mano de obra calificada como tú dices. Se me cae de acá cae de la, que te vas a emplear a un 

campesino que cultiva la chácara y que deja eso para ir a una industria, no. Más ahí una serie de 

proyectos teníamos, y vamos modificar un poco la estructura del país. 

51min Y recuerdo que cuando yo firme con la empresa que va a construye la línea de quinientos 

cables, los reunimos con el presidente del Ande que es la Electrobras de acá. A todos los que 

estaban en el sector energético que ser 'señores, ahora la pelota está en la casa de ustedes. 

Vamos ter ahora el programa de cómo se va utilizar de aquí a veinte años la energía'. Y, 

especialmente el sentido de las redes de distribución, yo soy poeta y los poetas son lo que haces 

la marcha del país. 

Mariana: Mi pregunta ahora es, durante lo proceso de campana la idea, la bandera de la 

soberanía energética fue utilizada como una dos principales programas y acciones de lo futuro 

52min gobierno Lugo. ¿Había una forma de distribuir o presentar a idea para lo pueblo durante 

los encuentros o la campana? ¿Una divulgación de la idea? 

Gamón: Sí. Desde o principio que nosotros tomamos el tema energético como una das 

causa nacional... 

Mariana: ¿Era la principal? 

Gamón: Era la principal, parece que cuando firmamos el convenio con el Brasil, la nota 

transversal, y aumentamos e calculamos cuanto él manda seguir, el gobierno radico un proyecto 

en senado de cómo utilizar este dinero nuevo, no, y con otro recurso que ya tenía y se mantuve. 

53min Se va crear un fondo nacional de desarrollo económico y social, es treinta por ciento para 

educación y treinta por ciento para la salud pública, y treinta por ciento para infraestructura y el 

diez por ciento para seguridad. ¿Y sabes qué pasó? Que condenaron, no estudiaran lo proyecto 



porque dijo que lo gobierno va a tener mucho prestigio y que poden hacer un corte. Después se 

inventaron hace 2 años de fundación y empezarla prácticamente, cómo se dice, distribuir, 

dilapidar si nem... de los doscientos y ochenta municipios o algo así solamente veinte hicieron 

rendición de cuentas, el resto comieron, por qué? Porque coincidió con la campaña política. 

Entonces, lastimosamente, 

54min ese es el precio que tuve que se tuvo que pagar por el quiebre institucional, por eso lo 

quiebre institucionales son federalmente dolorosos y que primero tiene mucho veneno, porque 

se hace a base de traicione, y segundo los intereses son reducidos, o para personas reducidas. 

Las encuestas ahora, le ponen a Lugo en primer lugar, si le quiere el prometido y quiere el 

promedio. Usted sabe cómo nosotros hicimos un estudio con unos compañeros hace tiempo, no 

varió mucho, si hacemos una pirámide y cómo está distribuido el ingreso del país. Vamos a 

costar así, que la población se divide en tres segmentos, el ochenta e cinco por ciento de la 

población es gente 

55min pobre, por lo menos dos denominaciones, la pobreza absoluta y la pobreza relativa, 

después el diez por ciento es clase media, y después viene un cinco por ciento que es la clase 

rica que a su vez se divide en dos segmentos, rica tres por ciento y muy rica dos por ciento. 

Entonces si eso convertimos al ingreso cómo encontrar que el quince por ciento de la población 

recibe el ochenta y cinco por ciento del ingreso nacional. Que le parece. Y hoy te digo que la 

clase media está muy desemburada, y la clase media, por su vez, tiene tres segmentos, la clase 

media alta, la clase media media y la clase media baja. Entonces la clase media baja y media 

media volverán a abajar, 

56min y la clase media alta más o menos se estabilizo. Entonces, no adió mucho. Entonces, 

mientras, no haya lo que llamamos un cambio estructural de eso, dónde atacar el problema y en 

primer lugar la educación, después la salud, la formación de recursos humanos y la utilización 

racional de los recursos disponibles, eso que decía el campesino, buena cabeza honradez y 

patriotismo. No hay otra salida. Ahora otras cosas también, nosotros que generalmente acá en 

el país e inclusive el Brasil, por lo que yo veo a lo mejor, o estoy equivocado. No somos tan 

autónomos, ni siquiera de ordenarlos a política interna porque dependemos de otros 

57min de lo que yo llamo los factores de poder externo, que están combinados en el orden 

financiero, ideológico etcétera... comerciales, pero solo que determinan los países como el 

Paraguay para ser presidente tiene que tener el visto bueno de muchas de muchos factores de 

poder externo, por una parte. Por otra parte, cuanto se está al gobierno generalmente el ministro 

de Hacienda, el ministro de Relaciones, el ministro del Interior se decidan afuera no lo. Haga lo 

voy a contar una anécdota, estaba con ministro de Hacienda el ingeniero Debernardi que se 

enfermó y tenía que buscar un sustituto, yo entonces era diputado y era presidente de la 

Comisión de Hacienda e presupuesto toda la cama. 

58min Gamón: Se discutió entonces, especialmente, les una externa y a mí me puso al final me 

habló de ese médico, 'no quiero poner en primera planta' me dice porque en el primer lugar por 

razones políticas. Cuando se estaba discutiendo, estoy hablando en la presidencia de presidente 

Rodríguez, que estaba discutiendo quién podría ser el sustituto del ingeniero, o sea que los 

militares que estuvieron con mi nombre, en ese momento suena el teléfono, quién es el 

presidente del BIC quiere hablar con el señor Presidente de la República Don Enrique 

Iglesias... 

59min y, naturalmente la tienda, y sabemos que él ingeniero que se retire, que se tuve y a nosotros 

nos gustaría que fulano a sé hacer ministro, yo no estaba ahí, y si lembro una buena persona, 

pero no era para de ese momento de cambio... 

Mariana: Y nosotros estamos vulnerabeles. 

Gamón: Que quiero decir de comezón, los factores financiero, político, ideológico externo 

y sobre todo para un país pequeño, por eso que más personas, así como Lula, Chávez molesta 

mucho, porque son autónomos por lo menos tratar de ser lo, porque demagogo o no demagogo 

consultas a tu pueblo con los intereses de su pueblo. A mí me emociono cuando 

60min presidente Lula salió por ahí tengo una foto de él, voy a mandar encuadrar hora. Cuando 

inauguramos la UNILA, le dije 'cual su momento más, más solemne de su gobierno que usted 

recuerda?' y sabes que dijo, en el momento que recuerdo con más, y lloro, fue cuando le llegue 

el cheque a los recolectores de basura y firmamos bajo un puente porque llovía. Bueno, y se 

para ser presidente as veces no la se tiene, porque todos otros presidentes son impuestos porque 

son factores de poder, el mundo está construido así de esa manera. Por eso que a vez uno dice 

61min 'tú hora es de conservador'. No. Lo que pasa es que, porque yo ya está planteando una 

muralla, y yo que lo vía, voy a destruir a mi piel e no va hachar la muralla. Bueno, peor salimos 



de tema. 

Mariana: No, es bueno es importante eso porque talvez me responde la diferencia entre los 

gobiernos de presidente Lugo y de los otros presidentes antes de él, la esencia, porque Lugo 

también es un hombre que vienen de los pueblos. 

Gamón: Yo me llamaba muy bien con él porque soy amigo de la familia y somos del 

mismo pueblo, no era mucho, yo lo conocí recién tiempo y ahora él hubiera querido que yo le 

acompaña al Congreso, pero yo dije no, 

62min porque si voy al Congreso yo tengo que renunciar a mi partido y a esta altura de mi vida, 

cumple 80 años, hacer eso por ello, no, eso no voy hace, de afiliar me a otro partido, enton la 

gente va decir 'es un oportunista', yo también tengo una pequeña dosis de decencia. y 

Mariana: Una otra pregunta que gustaría de hacer es, vuelvendo a los seis puntos, hablamos 

sobre la cogestión plena y ahora... lo cuento que versa sobre el control y transparencia. En lo 

libro de ingenieros Canese, hay dos ediciones, una primera de 2006 y otra de 2011.  En la 

primera edición describe todo lo argumento 

63min de control y transparencia, y no qué consistía esta solicitación? ¿Do que se trataba? En tu 

visión. 

Gamón: El punto neumático ahí es la administración de la empresa. Y estoy le diciendo, el 

ingeniero Canese porque nunca fue nombrado consejero o director, porque no fue aceptado por 

Electrobras. Era un cítrico, pero era un crítico no a los brasileños, era un crítico defendiendo los 

intereses paraguayos. 

Mariana: ¿Por qué Electrobras tiene o no tiene que aceptar? 

Gamón: No, y por qué no es amigo. 

64min Mucha gente cree que cuando uno le hace una crítica es enemigo. 

Mariana: Pero ¿dónde está lo poder de la Electrobras en no aceptar o aceptar consejeros o 

directores paraguayos, no es una instancia del gobierno paraguayo? ¿Cómo se materializa esto 

entendimiento? 

Gamón:(inint) la vella forma. Por ejemplo, el Ministro SEJA se llama Oran Casillero, le 

llama el Ministro (inint) y le diga nosotros vemos con mucha simpatía que fulano sea fulano. 

Así es normal. 

Mariana: Es una indicación velada. 

Gamón: Velada, claro. Ahora, Lugo tevé esa ventaja de que el presidente Lula lo quería y 

lo respetaba. Entonces cuando llegaban a un acuerdo no eran acuerdos 

65min de conveniencias personales sino de orden institucional y de país, porque también por el 

origen mismo de los de ambos. Lo no era obrero y lo otro sacerdote y maestros, entonces la 

mentalidad es diferente, diferente porque si hubiera sido banqueros, o empresarios hubieran 

hablado en términos costo-beneficio. Eso vira a ser la parte fundamental... a veces la suerte de 

los países depende también, yo sólo decir, mira acá en libro, este es un libro nuevo que se llama 

'Paraguay un país en sala de espera', y yo llego a la conclusión de que 

66min Especialmente en las relaciones internacionales porque los gobernantes, en mi concepto y 

sobre todo en el gobierno republicano, tiene que tener estas condiciones. Primero el atributo de 

la legalidad y la legitimidad del poder, segundo el da credibilidad interna y externa, y tercero, 

una cosa demasiado importante en verdad. 

67min Mariana: Hablamos sobre la creatividad ahora.  

Gamón: Sí, la legitimidad, la credibilidad y la creatividad. Le doy un ejemplo, hablando de 

Lugo, cuando Lugo comenzó proyectarse su campana donde comenzó, afuera no adentro. A 

dentro el tenía ya su marca, verdad, pero el tema era convencer a los factores externos, y en mi 

concepto, yo... cómo se dice, como una tesis, ¿quiénes son los factores externos? Vas a decir 

que acá quien decide es Estados Unido, me dijo un compañero. No es así, para mí lo factor 

externo están 

68min condensados en el orden financiero, ideológicos, comerciales, cuño político. Pero, en 

términos de países, y en este caso para el Paraguay para mí, significa primero Brasil, segundo 

Argentina, tercero Estado Unidos, cuarto Comunidad Económica Europea y quinto el Vaticano. 

Ahí está el centro de poder, y especialmente para el Paraguay, en el caso del Brasil porque la 

frontera es inmensa, del intercambio, somos socios Itaipu, etcétera etcétera. Tenemos historia 

de desastres pasado y cosas buenas también, etcétera. Argentina porque además vive ahí más 

de un millón de paraguayos, Argentina en nuestra sala de recreo... 

69min Y Brasil también, y los Estados Unidos porque es la primera potencia del mundo, entonces 

ay que saber manejar. Y una descuentos Nixon vino acá, allí por... cuando era vicepresidente, 

hace veinte, treinta años. ¿Un (inint) pregunta ‘dígame señor vicepresidente, porque Estados 



Unidos ocupa poco de América Latina y sobre todo de América del Sur? ¿Parece que no 

existe? Sabe que les dijo, y no entendieron, le dijo 'no, Sudamérica se va e irá dónde se vas 

Brasil. Como ya diciéndole, Brasil acá tiene el poder hegemónico porque Brasil es un país 

potencia y potencia en varios sentidos, no solamente por extensión territorial, por su dinamismo 

económico, es están en segundo lugar 

70min como la fuente hídrica más importante del planeta. Yo aprendí en México cuando estaba 

como embajador, teníamos un estudio entre algunos embajadores. ¿Se recuerda del PLAN 

Colombia? 

Mariana: Sí. 

Gamón; Bueno. ¿Quién aporto el Plan Colombia, que tenía el Plan Colombia, una base 

militar norteamericana en Colombia, quien aborto? Fernando Henrique Cardoso, eso en una 

junta de presidentes latinoamericanos ello dijo, y confirmó el embajador colombiano, por qué? 

Porque el Plan Colombia, aparentemente, era una base militar para luchar contra el 

narcotráfico, la guerrilla, etcétera. No, eso era una función marginal, 

71min se esconde lo criterio fundamental, posicionarse en fuente hídrica de lo Amazonas, porque 

los países potencia del futuro no son los países petroleros, son los países que tienen las fuentes 

hídricas del agua potable. Y eso confirmo en Kioto en el año 90 cuando hizo la conferencia de 

Sabio, dirían que el desafío de sécalo 21 para la humanidad son tres desafíos, uno, el primero 

desafío es que se debe contar con energía disponible porque si no los procesos industriales 

tecnológico y de esa forma se van atrasar, la energía es fundamental, no importa de donde 

venga. Segundo desafío, tener la capacidad suficiente para producir alimentos 

72min en cantidades suficientes para una humanidad que siente un poco con limón tomar, como 

se llamar, Maltusiana ya, que crece de forma aritmética la producción y de forma geométrica la 

población, entonces y no solamente para alimentar a una población creciente sino a una 

población que no, que está sub-alimentada, en un cuarenta por ciento. Y, en tercer lugar, el otro 

gran desafío es el uso y manejo del agua potable, en la cantidad de agua potable existente en el 

planeta solamente 3.5 por ciento es agua dulce, y dónde está esa agua? Alasca, Cuenca 

Amazónica 

Mariana: Cuenca del Plata 

Gamón: Los Casquetes Polares y alguno otro rio de África 

73min y Asia. Entonces tengo los países del futuro, los países potencia del futuro, van a ser los 

que dispongas, lo que se posiciona y lo que ten la agua potable, etcétera. Yo te quiero regalar u 

libro también, voy te regalar. Esto lo hijo para Universidad del México. Yo estudié en México, 

(inint). Es un ensayo que yo hijo cuando era embajador, y ahora voy hacer una segunda edición 

y voy... para que te posa conocer un poco más mi país, Paraguay es un país secuestrado. 

Mariana: Muchas gracias Dr. Efraín. Muchas gracias. 

Gamón: Para conocer un poco. Digo que es un secuestro (inint), a capa está segura. 

74min Digo que Paraguay se asemeja un poco a mito de Sísifo, que el dios de este menor que 

condenado a llevar una piedra encima de la montaña y después se le caía y tenía correr a jugar 

o a le rompecabezas que hace el juego rompecabezas y justo cuando le falta una pieza y 

encuentra se vuelve a les secuestrador. Entonces secuestrado que, el termino secuestro no es 

secuestro de personas, secuestrado por la geografía, secuestrado por las guerras impías, 

secuestrado por los malos gobierno, y secuestrado por la incultura, esa es la tese. Y el otro es, 

los digamos desafíos que cuando yo escribí eso libro en lo año 2000, no tenía conocimiento 

75min del tema de Kioto, enton como soy poeta lo puedo (inint). 

Mariana: Muchas Gracias, Dr. Efraín. 

Gamón: Estoy muy contento que haya conseguido este libro porque yo lleve os que tenía a 

mi estudio en la carnación y no encontré seguramente está metido por ahí... 

Mariana: Pero fue difícil percorri más de diez librarías, pero encontré en Intercontinental lo 

último, esto no hay más en ninguna libraría tiene esto, muy raro hoy. Porque todos los dije que 

las personas compraran muchos, todo que había, se interesaran por el libro y no ay más. 

Gamón: Mira, yo con este libro y con... 
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Mariana: Dr. Wesley Loewen, es correcto? 

Dr. Wesley: Sí. 

Mariana: ¿Cuál es tu cualificación académica? 

Dr. Wesley: Bueno, yo me formé en Alemana, con una especialización en ciencias sociales 

con un, sobre todo con una especialización en Economía, Historia e mi investigación o mi tesé 

estructural yo hico sobre energía eléctrica en Alemana. 

Mariana: ¿E usted, es medio paraguayo y medio alemán, o total alemán? 

Dr. Wesley: Depende de quién a quién pregunta... ya que hace esa pregunta, yo nascí aquí 

en Paraguay, no, e viví a certeza de ir a Alemana para estudiar, así con 24 años. 

1min Viví después, o viví a o final 11 años en Alemana con todos os estudios que realicé y hacer 

4 o 5 años de vuelta en Paraguay, mi familia vive aquí también, pero sí, claro a o final estoy 

aquí de un entorno paraguayo-alemano, sí.  

Mariana: ¿Tu teses sobre energía tiene a ver con Paraguay? 

Dr. Wesley: No, mi tesis es sobre energía y sobretodo sobre lo desarrollo de la energía 

eléctrica, la infraestructura de la...y la regulación, la política de tarifas etcétera en Alemana, no. 

Y como se desarrolló el mercado de energía o de subadministración de energía eléctrica en 

2min Alemana, que es totalmente diferente a lo que conocemos aquí en la América Latina. 

Mariana: Pero, ¿acá trabajas con energía también? 

Dr. Wesley: Sí, en algunos proyectos, no. Pero no mucho, trabajo aquí en... con la Cámara 

de Comercio Industrial Alemana... y en Paraguay lo que es lo robo de energía no da tantas 

oportunidades de trabajo, salvo que ellos ven vinculado con la política e después... como decir, 

llega a subir a un cargo, pero eso no es algo que me enfoco. 

Mariana: En esta perspectiva cuál es la importancia de la Itaipu Binacional para el 

Paraguay. 

3min Dr. Wesley: ¿Para el Paraguay? 

Mariana: Sí. 

Wesley: Bueno, mirado de un punto de vista de la matriz energética del país, uno tiene que 

diferenciar bien se uno piensa en, por ejemplo, lo que consumo de energía eléctrica en país es 

muy, muy, es ínfimo, no. Paraguay utiliza solamente, si es mucho, talvez llega a (inint) entre 

dieciocho y veinte por ciento de su propia energía que produce, el resto es exportado sobre todo 

a Brasil. Entonces, eso también es un punto muy importante justamente porque con la energía 

vendida o exportada a Brasil e una pequeña parte también na Argentina, el Estado refinancia 

un, una gran parte 

4min de sus...de su presupuesto, estamos hablando de hasta diez por ciento de presupuesto se 

financia atravesó de las vendas de energía eléctrica a los países vecinos. 

Mariana: En esto sentido, en 2008, 2009 los ingresos de la Itaipu tuvieran un cambió que se 

concretizo monetariamente en 2011. ¿Cuál es la expresión de este monto adicional, desde enton 

para la economía paraguaya? 

Dr. Wesley: Mira, el monto, se hablamos así de monto bruto, se triplico. Ya para Paraguay 

son fondos interesantes para 

5min todas las necesidades que se articulan, e sobre todo para el Estado le da mayor posibilidad 

de realizar proyectos. Lo que se eso, en su momento, en 2011, 2011 se instaló un fondo, que 

hoy todos conocemos en Paraguay como FONACIDE... Ese fondo maneja ese dinero y se 

utiliza sobretodo, también, para proyecto en educación. Yo considero una filosofía e una, como 

voy a decir, una política de inversión muy importante porque eso es lo que necesitamos. Eso 

significa que hasta las municipalidades en el interior 

6min o también aquí en Asunción reciben una cierta parte de esos fondos para construir escuelas 

para reverter en infra-estructura etcétera. Es tema es que, a ese nivel, local, descentralizado en 

los municipios ha poca habilidad de gestión. Hoy en día, aquí en Paraguay tenemos una fuerte 

discusión de cambiar la política o dejar así, porque había mucha corrupción también, los... por 

parte de las intendencias en los municipios que no revertieran en escuelas, no, se recibido, e 

recibieron la plata y los distribuirán, se no en su propio bolsillo y sus amigos, ya. Hasta 

7min hoy en día la mayoría dos municipios no le darán cuenta de donde invirtieron, y sabe el 

pude porque no tiene una, lo no sé, ellos se preocupar por eso, no. Por eso hay una discusión 



hoy en día en Paraguay, sobretodo la opinión de cierto lado argumentando sería mejor 

centralizar otra vez todo. Y yo, digamos personalmente, mi propia opinión, yo estaría, yo no 

estoy convencido, yo pienso a mediado de largo plazo la única posibilidad de desarrollar el 

país, sería descentralizar, a pesar que todavía no funciona, entonces hay que 

8min ver de cómo controlar y marcar un poco las pautas para los municipios. Pero, sí, al final 

son los municipios que mejor saben dónde son las necesidades de los ciudadanos y no estoy 

tanto favor que todo se centraliza en Asunción. 

Mariana: Estas conquistas de lo gobierno Lugo tuvieran una origen y una idea que fue 

utilizada durante la campana e después durante los primeros días de lo gobierno para la 

negociación con el Brasil sobre lo manejo de los ingresos, de lo precio que se pagaba por la 

energía. Esta idea se denominó de soberanía hidroeléctrica. 

9min Hablábamos sobre la idea de soberanía general para el Paraguay, por toda la historia, un 

país pequeño, presionado por grandes en todos los lados, me gustaría de preguntar. Cuál es tu 

análisis sobre esta idea de la soberanía hidroeléctrica como una principal fuente, punto de la 

campana de Fernando Lugo? 

Dr. Wesley: Sí, yo de verdad veo ese tema tal como lo pusieran durante la campana y 

también durante el Gobierno de Lugo, se podría interpretar eso como un nuevo capítulo, no, te 

lo que es sobre... soberanía del Paraguay. Que tiene ya 

10min una trayectoria... llega hasta los Guaranís, eso es siglo diecisiete, donde siempre era esa, 

existía esa tensión entre lo que era la frontera o la supuesta frontera entre los imperios, Imperio 

español e el Imperio de los portugueses, y los Guaranís metidos en medio de todo eso. Vinieron 

los Jesuitas construyendo esas, las excursiones, las comunidades vamos decir, y donde los 

Guaranís en su momento encontraran una alternativa interesante para ellos, esa situación 

11min da agua de protegerse, no. Porque había esa admonición de San Pablo y de Rio de Jaenero, 

los así llamados Banderantes que vinieran también para no solamente lucharse, no, llevar 

también a indios o Guaranís para esclavo que necesitaban, la mano de obra. Pero también por 

la, las epidemias que existían, en fin, esas comunidades que se desarrollaran por los Jesuitas 

foran en torno relativamente seguro para ellos, no. Y eso es una figura que se maneja hoy en 

día en las, en las investigaciones científicas diciendo que fue una de las motivaciones de los 

12min Guaranís de ir e vivir en esas comunidades a pesar que la vida en una comunidad como esa 

era también estrictamente reglamentada, pero quedían comida suficiente, los Sacerdotes 

también se culpaban de las enfermedades, les dirán educación, le ensenaran ciertos oficios y 

hasta también les entrenaran de defenderse contra, entre otros, los Banderantes. Habían guerras, 

no, y ahí surge un cierto espirito, yo diría, de... soberanía contra, sobretodo, contra los 

portugueses. 

13min Y eso es una historia que nos lleva hasta mitad, se no fin, de este siglo diecisiete, entonces 

había un corte donde por lo imperio español sacaran a los Sacerdotes nos anos 1768, creo, y ahí 

tejo de desarrollarse esas comunidades y muchos Guaranís salían de esta comunidad. Pero ahí 

viene ya al siglo también dieciocho con la Independencia de los países como los conocemos 

hoy en día donde Paraguay, en eso tiempo, fue considerado por Buenos Aires como una de las 

demás provincias de su territorio. Y era otra vez 

14min los paraguayos y aquí en Asunción y los Guaranís que... digamos, defendieran otra vez su 

propia idea de independizarse y no ser parte de una nación Argentina, sino ser soberano, a 

pesar que sufrirán, que no era nada fácil la vida, pero la soberanía era otra vez para, no sé, 

como un valor agregado para ellos y lo defendieran hasta la muerte. Y eso, sobretodo, durante 

otro episodio que pudimos contar que era la Triple Alianza, otra vez donde hasta 

15min os paraguayos atacan a sus grandes vecinos y... dejó o país totalmente destruido. Ese ser 

un, para el paraguayo hasta hoy en día, es muy, en su forma de pensar, en su forma de ser una 

persona muy orgullosa...de alguna manera muy independiente en lo que dice, de alguna manera 

quiere ser soberana de su mismo, no, y eso era un momento, una idea que, durante la campaña 

de Lugo, sobre mí interpretación, sabía instrumentalizar para sus fines. Y lo compraran con la 

energía, lo 

16min sobre todo, con la energía eléctrica diciendo 'mira, toda la nuestra energía eléctrica está 

controlada, sobretodo de los brasileños, e también para atender los argentinos, ni podemos 

vender', así dicen, 'ni podemos vender nuestra energía a los que queremos porque estamos 

sometidos a eso contrato que se firmó en los años setenta y queremos salir de esa situación, 

queremos ser soberanos sobre nuestros propios recursos humanos'. Y una historia, una idea que 

desarrollaran de forma muy consiste, podría ser les, llegó e impacto la gente del Paraguay, ¿eso 

por qué? Porque fue una parte de su propia historia, no, y los políticos en eso momento 



17min en su campana sabían...lograran momento de tocar la (inint) con ese tema de la soberanía. 

Mariana: ¿Piensa usted que esta, como se parece una estrategia de tocar las personas fue 

una cuestión fundamental para la campana de Lugo o había otras circunstancias que juntadas 

con esa idea lograran la elección de Fernando? 

Dr. Wesley: Sí, yo diría que sí. Son varios factores. Lo que es soberanía eléctrica o 

energética no era al final lo fundamental lo que les llevó ascender a o poder. Fue un tema sí 

importante también, 

18min pero había un cansazo seguramente también en la sociedad del antiguo gobierno, o de un 

partido que hace sesenta años que estaba gobernando el país, no. Y el miso país, o el mismo 

partido de cual formó parte Stroessner como dictador e después seguía en le, solamente con 

otras caras, pero el partido siguió en el poder. Y de alguna manera la ciudanía estaba cansado 

también, arduo de esta situación y ahí se formó toda la, como voy a decir, un movimiento de 

protestación también, no. El gobierno de Fernando Lugo, la base era todo un, 

19min como voy a decir, toda una... diferentes grupos que le llevaran a poder, no era solamente 

un Partido que se formó, sino una alianza de movimientos de protestas, más contido en Partido 

Liberal donde llegaran a o final de formar una colisión para gobernar, sí. 

Mariana: Hay una idea de que los logros de lo gobierno Fernando Lugo es esta relación con 

Itaipu tiene que ver con una postura muy fuerte perante lo vecino más grande, sino que los 

gobiernos anteriores no tuvieran interese o fuerza, 

20min se colocaban en una condición sumisa a lo país más grande. Y algo ocurrió que este 

gobierno llegó a poder desde o primero día de... 

Wesley: Mira, eso es una, como voy a decir, una vía de seta de la política internacional, no 

es cierto. Para movilizar tu propia gente define un enemigo en algún lugar en exterior, y con 

esa historia de soberanía o soberanía energética, no era el momento que ellos sabían utilizar, 

no. Entonces era, para mí, era una estrategia, sobretodo, sobre movilización, junto con 

21min esa situación de cansazo, de una, a menos de una cierta parte de la ciudad que ya estaba 

cansada de un gobierno y, curioso sí por realizar cambios, más una movilización de las masas 

como un tema como eso, a final la mescla que dio una cierta dinámica para llegar a todo eso. 

Mariana: Pero, por otro lado, pudimos observar dos distintas posturas. Durante la campana 

las falas, a la prensa, las movilizaciones eran todas muy fuertes, 

22min muy contestadoras y después había una fuerza durante las negociaciones, las chancelarias, 

los técnicos, pero algunas personas dicen que no fue la fuerza e la resistencia de lo gobierno 

Lugo sino las afinidades de pensamiento con lo presidente brasileño, a época, Lula. 

Dr. Wesley y: Sí. Yo... yo diría que sí, a una cierta razón en eso, no, una cierta... verdad en 

esa interpretación. 

23min Para Lula, así al menos yo observando eso en exterior, no era tan, digamos, tan fácil de se 

dejar a ese gobierno paraguayo, que era también de izquierda, y no importa, tenemos el 

contrato y ya basta. Eso, por un lado. Y, por otro lado, también creo que se, tal como el 

contrato estaba, y sigue siendo, está para discutir también. Lo que Paraguay en su momento 

recibía por la exportación de una cierta cuantidad o, para decirlo así, para una mayor parte de la 

energía producida en la parte que es propiedad 

24min de Estado, sí deja una cierta... al menos muchas preguntas abiertas a discutir, no. Sabemos 

también, o hay que considerar también, que también una represa como esa fue construida, eso 

es lo argumento que se da también, por capital de Brasil y Paraguay, en su momento, ni tenía la 

ingeniería ni tan poco y mucho menos el capital financiero para realizar un proyecto de ese 

tamaño. Entonces es una situación complicada y un contrato claro, un contrato de cincuenta 

años, que es común también, eso yo aprendí a menos en mis estudios, 

25min que eso sobre la industria hidroeléctrica Alemania si se tratan de eso tipo de inversiones, 

los contratos pueden ser de treinta hasta cincuenta anos. Pero el precio era también gigante, 

pero ahí entra también otra vez el pequeño, pero importante detalle, que los fondos llegan o son 

fundamental para el financiamiento de presupuesto nacional del Paraguay, y ahí entra la 

política otra vez, fuertemente. Entonces toda una mescla, algunos momentos muy racionales, 

vamos decir, otros son también hay intereses, 

26min en cierto sentido también racional, pero no económicamente sino políticamente. Entonces 

toda una mescla antes de ver os argumentos. 

Mariana: Usted como un estudioso de energía, o que piensas sobre lo argumento propuesto 

uno dos pilares de la idea de la soberanía hidroeléctrica, lo precio justo, pero en la idea de lo 

precio justo a una vertiente que quiere comparar lo precio de la energía hidroeléctrica con lo 

precio de mercado, por ejemplo, como o do petróleo, gas oíl, fuel oíl, y tratando de la energía 



27min paraguaya como una commodittie, lo principal producto de exportación de lo país es lo 

excedente energético, y para esto quieren comparar con lo precio de otras matrices de 

generación que no la hidroelectricidad. 

Dr. Wesley: El tema es...obviamente se la energía eléctrica es uno de tus mayores productos 

de exportación quieres logar a mayor precio que pueda, pero cierto es también que para una 

energía eléctrica en ese sentido no hay, no existe un mercado 

28min como por ejemplo para la soja, es muy fácil se el costo...el Brasil no te compra la soja, lo 

llevas a China. Con la energía eléctrica no puedes, porque depende siempre de la hidroeléctrica, 

entonces para la venda de energía eléctrica o de la energía eléctrica de Paraguay básicamente 

hay dos opciones, es Brasil o Argentina, pero con Argentina, Paraguay ya tienes una propia 

represa que está exportando, no. Entonces lograr y lograr un precio justo, eso también, que 

quieres al final un precio justo. Hay ese concepto también de un ya. 

29min Dr. Wesley: Que se, que puede encontrar solamente aquí en Paraguay con Brasil o 

Argentina. Precio justo en energía eléctrica es un concepto porque siempre eras muy 

complicado establecer el precio, justamente porque no hay mercado. La energía eléctrica, lo 

lucro de energía eléctrica por definición es un monopolio, no, los economistas hablan de 

monopolio natural, porque depende siempre de las líneas eléctricas, y un consumidor solo tener 

solamente un proveedor de esa energía. Tú no puedes, yo aquí en Asunción puedo comprar 

solamente del ANDE, no tengo otra opción. 

30min Salvo que pongo mi propia, hoy en día con la tecnología que existe, que me convierta a mí 

proprio productor de energía, pero otras opciones no tengo, no. Y, entonces, lo que necesita 

para Estado establecer el precio justo es una transparencia sobre los gastos. Y eso es ese tema, 

no, y sobre todo en lo que es la represa, sabemos todos, lo sabían también en Brasil y sabemos 

aquí también en Paraguay, lo que es la transparencia sobre los gastos, nos sabemos, hasta ya 

Jeffrey Jahns que esa investigación a final ficó, Dios mío... no sé de donde comenzar, los 

números no dan sentido, trato de entender, pero en un ano con mi equipo, 

31min no era un ano, talvez seis meses o algo así, no llegamos. Lo pone así en su, como una de 

las síntesis, pone medio...está difícil, le falta mucha información para entender. ¿Y cómo vas a 

establecer un precio justo sobre una situación como esta? Si, para mí precio justo sería un 

precio suficientemente alto para cubrir los gastos de inversión y también de... de gasto de 

personal necesario para se trabajar en una represa como esa, para eso, eso para mí sería un 

precio justo. Y también, obviamente, lo que son los gastos de transporte, de distribución, eso 

para mí sería un precio justo. 

32min Yo sé, esa campana, es también un concepto no tanto definido talvez, y trataran de tocar 

otra vez a la gente con su sentido común de justicia, a eso va la campana hablando de un precio 

justo, pero en la economía precio justo tiene una versión, un fundamento en cuál sobre os 

costos, que precio necesita para cubrir y hacer sustentable tu proyecto. 

Mariana: Sí, ellos, pero que traté de entender até ahora, ellos piensan que la idea de la 

soberanía hidroeléctrica en un primero momento sobre lo precio justo 

33min es precio justo para el Paraguay como tener de vuelta o tener los mismo directos de Brasil 

por los diez primeros anos, que se vendió la energía abajo de los precios de costo, e esto 

incrementó la deuda, lo primero punto. Lo segundo punto es lo precio de mercado, y cuando 

entra la idea de lo precio de mercado es complicado porque quieres comparar una matriz 

energético con lo de petróleo, una matriz hidroeléctrica... 

Dr. Wesley: Lo que sería un precio de mercado en energía eléctrica sería diciendo 'mira, 

Argentina está dispuesta a pagar tanto, en caso que no me paga eso lo voy a 

34min vender a Argentina. Ahí se quiere una comparación y una referencia que podrías hacer, no. 

Y eso sí, ahí el contrato Paraguay estaba siendo, digamos, atado y no tiene esa opción, de 

ofrecer su energía a Argentina o no sé, aquí a veces en las discusiones te presentan mí ideas que 

como tenemos que vender nuestra energía a Bolivia. Pero te pregunto, ¿cómo que defender? 

¿Que disponerlo en un camión e llevarlo? No, no tienes, no tienes las redes eléctricas, que son 

muy costosas... 

35min son inversiones considerables. Sería otra cosa se pone una nueva planta de energía, solar 

talvez, en el Chaco, medio en el Bosque, y ahí un ...un corto tramite de red eléctrica para 

llevarlo a Santa Cruz de Bolivia, ahí sí puede se exportar y ahí si económicamente y, 

considerando los costos y beneficios, talvez podría salir. Pero, la idea de llevar la energía 

eléctrica desde la represa de Itaipu hasta Bolivia, es una vía de una... bueno, una idea. 

Mariana: Sí. Mi comprensión sobre esto punto es que las personas dijeran me que, 

36min conectando la atreves de Asunción, haciendo la conexión de Vila Ayres con la SIDETA 



tienes una triangulación del sistema y es lo primero pazo para que la energía pueda ser escoada 

por Argentina. De Argentina puede ingresar esta energía y Argentina tienes lo excedente para 

Uruguay y Chile, en Sur. Pero es una idea que geopolíticamente piensa que puede ser uno dos 

entra vesque Brasil no acepta. 

Dr. Wesley: Sí, teóricamente es posible, no. Sobre todo, se tienes un mapa en frente tuyo y 

haces... digamos, ahí se puede poner fácilmente eso proyecto. La realidad es 

37min que, por ejemplo, que hoy en día los sistemas, eso triangulo entre o que es Represa Itaipu, 

Asunción y Yacyretá, Yacyretá y Itaipu, hasta hoy en día no es realidad. Son dos sistemas, ese 

ser, primero lo que es Itaipu/Asunción y Yacyretá/Asunción y no son interconectadas, hasta 

hoy en día. Porque su tema también técnico de frecuencias y todo eso, ese tema y técnicamente 

se lo puede y existe seguramente posibilidad de superarles, pero no hasta hoy en día no es eso 

hace la inversión... Lo mismo, es cierto, es hacer los sistemas tienen que ser compatibles 

también, técnicamente para poder 

38min vender o equilibrar los excedentes con las demandas. Eso ni era o pacto que hoy en día 

funciona. Y entonces, yo lo diría que técnicamente no se puede hacer, pero depende de mucha 

voluntad de inversiones y necesita ter un marco regulatorio que lo cortina. 

Mariana: La idea de la integración de la infra-estructura en lo conexión. 

Dr. Wesley: Sí. 

Mariana: Vuélvenos a lo precio, por final, la idea que me dijeran las otras personas con 

quién conversé, es simples como esto. Argentina, por ejemplo, tienes su terma eléctrica y tiene 

un gasto de xis de mil millones 

39min de pesos accionando las termoeléctricas. Con el excedente paraguayo, que podría ser 

vendido, lo Paraguay podría poner un precio veinte por ciento abajo que lo que Argentina 

necesita inversionar para la generación por las termoeléctricas. Entonces, así se da la 

comparación con lo precio de mercado, para esas personas. Tengo una energía acá, vendo para 

usted veinte por ciento menos que gastas con termoeléctricas, ¿quieres o no? Esta la... 

Dr. Wesley: Sí, pero esta comparación no cierra también por un... por un simples detalle 

que no se pone 

40min en ese caso. Tu puedes decir 'tengo excedente acá, y ahí en Argentina le faltan, o la 

demanda es mayor de lo que existe. Pero tener excedente a un cierto precio acá, todavía no 

significa que le puede ofrecer eso directamente, porque tu necesita establecer la conexión, 

primeramente. Y ahora hasta establecer la conexión desde Itaipu hasta Buenos Aires, que son 

más de mil kilómetros y eso tiene que financiar también, con eso costo de... que puedes, el 

precio final justo económicamente, vamos decir, a cuál podría talvez en alguno momento 

ofrecerle la energía, es mucho mayor de lo que piensas que estás 

41min no si hacer esa inversión. Y hay otro detalle, eso es talvez, cambiando un poco la mirada, 

la perspectiva, nosotros hicimos el cálculo en la Cámara, hicimos una proyección a futuro. En 

base de lo que es el pasado, de los últimos, los últimos cuarenta, treinta años, hicimos el 

cálculo, cuánto subió la demanda de energía en Paraguay en promedio de los anos. Tomando 

eso como promedio y hace la otra proyección hasta lo futuro, para ver cuántos anos 

42min nos quedan para llegar a consumir propiamente el excedente que hasta hoy en día 

vendemos. 

Mariana: ¿Cuál es? 

Dr. Wesley: Si los pones no formato optimista sería en 2030, estamos ya en 2016, son 

quince anos. Te pregunto, ¿cuantos años se necesitaba para construye un proyecto como Itaipu? 

A menos diez anos. No es nada, ya. Entonces Paraguay está muy metido en esta idea de 

defender, defender y se recuré el tiempo también y no hay grandes proyectos e ideas muy, 

bueno, hay algunos proyectos concretos, pero yo todavía no veo 

43min la dinámica necesaria para hacer realidad también de esos proyectos de... Y si no se 

concretiza esos proyectos de producción de energía eléctrica de hoy a algunos años, Paraguay 

vuelve ser importador otra vez, pero de dónde. De Brasil no puede, porque a Brasil tan poco, le 

falta, ya la demanda está subiendo. Argentina... eso es la realidad, lo Paraguay cada vez más 

está consumiendo su propia energía eléctrica y la parte que le quiera para vender esta abajando 

y, salvo que el país en alguno momento llega a construye nuevos proyectos, 

44min pero los más grandes proyectos de este tipo son, otra vez, los ríos de frontera. Sería otra 

vez proyectos binacionales. Es muy simpático. 

Mariana: O que falta para que Paraguay, fuera la cuestión económica en sí, los atractivos, 

pensamos nosotros que es un país que tiene disponibilidad hídrica e energética y esas dos 

variables son cada vez más interesantes para lo desarrollo de nuevos mercados y también es 



menos costoso do que inversiones del Brasil. Mano de obra es más barato también, pero 

principalmente los insumos naturales que comienzan a ficar muy caros, 

45min cerca de las grandes metrópolis brasileñas. Pero, aparte de esto, do punto de vista de la 

infraestructura la energía de Itaipu hoy llega a la Asunción, los quinientos KVs está pronta 

funcionando a dos años. 

Dr. Wesley: No, ya funciona. 

Mariana: Sí, a dos años más... 

Dr. Wesley: No, un año más. 

Mariana: Un ano. La energía arriba acá. ¿O que es necesario en termos de infraestructura? 

Dr. Wesley, Es la distribución, sobretodo, no. Lo que tenemos, la nueva línea, que se 

inauguró hace, no sé, ano un ano e medio algo así, de quinientos kilos volts... y una línea 

moderna para la transportación 

46min de energía eléctrica hasta la subestación la cercanía de Asunción. El tema no más este ahí 

distribuir a la toda Asunción y las ciudades a o redor de Asunción. El sesenta por ciento del 

consumo nacional se genera aquí en esa área metropolitana.  

Mariana: ¿Tienes o número de inversiones que Paraguay necesita para esta distribución 

local? ¿Cuánta costa? 

Dr. Wesley: Bueno, nosotros aquí en Paraguay manejamos un plan de inversión de diez 

años en que abarca un volumen de inversión de más de cinco mil millones de dólares, de eso 

como ochenta hasta ochenta e cinco por ciento...será para rede eléctrica, sea de 

47min alta tensión más vien para la, o que sería obviamente para la trasportación por la distancia, 

pero sobretodo en la distribución. Se te ficas mucho precave, por ejemplo, en Paraguay la redé 

eléctrica tuve una expansión en las ultimas décadas muy fuerte, pero la cualidad de tecnología 

que se instalaran en eso momento era disputable, vamos decir no, muchas redes ni son eso... 

Mariana: Isoladas 

Dr. Wesley: Isoladas, la perdida de energía es altísima, hablamos de hasta un tercio de la 

energía que se pierde, muchas veces también prorrogó, no ponen más un cable de baja tensión 

48min y sacan para poner, no se... 

Mariana: En Brasil llamamos esto Gato. Muchos gatos. 

Dr. Wesley: Y hay bastantes también en Paraguay. Entonces, más de cinco mil millones de 

dólares e de eso ochenta y cinco por ciento en hidroeléctricas para los próximos diez años. El 

tema ahora es también el financiamiento, eso es una necesidad que calculó y los proyectos que 

se definió, hay un decreto donde todo está bien detallado y ahora las instituciones, sobretodo la 

ANDE, que es la Administración Nacional de Electricidad, estaba viendo cómo financiar eso, 

porque tenemos también la situación que en los últimos doce anos 

49min la tarifa de electricidad siegue siendo constante por decisión política, es una (inint) y 

nosotros entramos aquí en Paraguay en algo semellante cono en Argentina, donde también el 

precio de la energía eléctrica que era un enfriar, vamos decir, y las distribuidoras se quebraran, 

lo mismo también es cierto para la nuestra ANDE, ya está a banca rota financieramente. No 

tiene los fondos y hasta integra una situación donde Banco Internacional tan poco le quiere dar 

fondo, porque ya tiene deudas sobre su crédito, su, como se dice, creditibilidad y es todo un 

tema, que discutimos ahora hace algunos 

50min cuatro o cinco ano, pero sobre todo ahora en los últimos anos, en el ultimo ano, cada vez 

más fuerte. Tuvimos un gran apagón en enero de ese año, donde, aquí en mi habitación 

vinieron mis amigos con pequeños hijos, me llamaran siendo best seller ya por un día no 

tenemos electricidad, ya enero es, son meses muy calorosos y me pedían de podrían venir 

porque yo tenía por suerte electricidad. E eso durante todo un fin de semana, hasta también, 

eran varios días y eran interadas veces. Y eso también, el excedente de energía no sabemos 

como 

51min utilizarla y cómo distribuirla y como organizar un servicio seguro de la energía eléctrica, 

entonces todo es muy ambivalente.  

Mariana: Así como lo manejo de la plata, los egresos. 

Dr. Wesley: Sí, ya... 

Mariana: Ok Dr. Wesley, muchas gracias. 
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08.05.2005 ¡Verdadero robo en Itaipú!  ECONOMIA 

18.05.2005 Energía Paraguaya de Itaipu Vale Hoy 3.000 milhones ECONOMIA 

14.06.2005 Las -repúblicas- de Itaipú y Yacyretá  EDITORIAL 

10.07.2005 Deuda vitalicia  ECONOMIA 

15.07.2005 La soberanía perdida en Itaipú y Yacyretá  ECONOMIA 

09.08.2005 Proponen recuperar nuestros bienes en Itaipú y Yacyretá  POLITICA 

14.08.2005 Itaipú, entre discursos y maniobras de distracción  ECONOMIA 

15.08.2005 Campaña para recuperar despojos en binacionales  POLITICA 

18.08.2005 Itaipú aumentó su tarifa de potencia  ECONOMIA 

18.08.2005 Presidente dijo que inicia gestiones ante Lula para renegociar tratado POLITICA 

20.08.2005 Basta de entrega de intereses de la patria, pide Frente Patriótico  POLITICA 

21.08.2005 Nicanor debe recuperar la soberanía nacional en Itaipú  EDITORIAL 

21.08.2005 Revolución para el equilibrio en la Itaipú  ECONOMIA 

22.08.2005 Renegociación de Itaipú debe tener alcance nacional y no solo gubernamental  ECONOMIA 

04.09.2005 Soberanía  ECONOMIA 

05.09.2005 Itaipú y Yacyretá- ¿Solidaridad o justicia-  ECONOMIA 

08.09.2005 El Tratado de Itaipú, que nos despoja de nuestra soberanía, es nulo  ECONOMIA 

22.09.2005 Tímida propuesta de renegociación de deudas binacionales -  ECONOMIA 

30.09.2005 Los veteranos reclaman recuperar la soberanía en Itaipú y Yacyretá  LOCAIS 

03.10.2005 Frente Patriótico quiere visitar cuarteles  POLITICA 

12.10.2005 Nicanor, ¿burócrata o estadista-  EDITORIAL 

30.10.2005 Las verdaderas intenciones del Brasil se evidencian en la binacional Itaipú  EDITORIAL 

11.11.2005 Control y soberanía de Itaipú  OPINIÃO 

12.11.2005 Eliminación de factor de ajuste no termina con usura  OPINIÃO 

13.11.2005 Claudicantes y entreguistas  ECONOMIA 

13.11.2005 Criminal explotación del Brasil a Paraguay en Itaipú  EDITORIAL 

27.11.2005 Habrá audiencia sobre Itaipú  POLITICA 

28.11.2005 Mañana harán audiencia pública sobre Itaipú  POLITICA 

30.11.2005 Tratado de Itaipú fue una estafa, afirma Ing. Canese en el Congreso  POLITICA 

11.12.2005 ¿Qué reclama Paraguay a Brasil ECONOMIA 

11.12.2005 El Tratado de Itaipú fue una entrega a los brasileños... POLITICA 

11.12.2005 Otra -vitoria bem brasileira- sobre Paraguay  EDITORIAL 

12.12.2005 En una estafa se basó el despojo de la soberanía  OPINIÃO 

12.12.2005 Nicanor vendió soberanía al Brasil por US$ 20 millones, dice Balmelli  POLITICA 

18.12.2005 PRF cuestiona acuerdo entre Lula y Nicanor sobre Itaipú  POLITICA 

08.04.2006 La discrecionalidad de Itaipú y Yacyretá se ampara en la impunidad  EDITORIAL 

18.04.2006 Una justa integración energética del Mercosur puede surgir en esta cumbre  EDITORIAL 

19.04.2006 Paraguay exige trato igualitario a la hora de negociar  ECONOMIA 

19.04.2006 Saqueo al Paraguay a través de tratados Itaipú y Yacyretá  ARTÍCULOS 

19.04.2006 Trabajadores instan a agremiarse en países exportadores de energía  POLITICA 

19.04.2006 Tratados de Itaipú y Yacyretá saquean al pueblo paraguayo  ECONOMIA 

19.04.2006 Ya no queremos tratados expoliadores  ECONOMIA 

23.04.2006 Qué debemos exigir en Itaipú  ECONOMIA 

30.04.2006 La infame usura que nos aplica el Brasil en Itaipú  OPINIÃO 

02.05.2006 Argentina recurre a La Haya por las papeleras, ¿por qué no Paraguay por Itaipú ECONOMIA 



07.05.2006 ¿Cuándo recuperaremos nuestra soberanía en Itaipú y Yacyretá ECONOMIA 

12.05.2006 Reconocen soberanía sobre los recursos, pero instan a cooperar  POLITICA 

14.05.2006 Hugo Chávez, Evo Morales y la Itaipú ECONOMIA 

17.05.2006 Foro por -vida, soberanía e integración POLITICA 

21.05.2006 Cómo construir la posición negociadora de Paraguay  ECONOMIA 

29.05.2006 Los ejemplos de Panamá y Bolivia OPINIÃO 

31.05.2006 Se perfila una nueva traición a la patria en Itaipú  EDITORIAL 

05.06.2006 Brasil, el usurero  EDITORIAL 

12.06.2006 De héroes y traidores  EDITORIAL 

19.06.2006 Endeudamiento de Itaipú solo beneficia al Brasil   ECONOMIA 

22.06.2006 Amorim viene a engañarnos una vez más  EDITORIAL 

24.06.2006 El Paraguay está indefenso ante los atropellos del Brasil a su soberanía  EDITORIAL 

25.06.2006 Brasil inventa trampa financiera para apoderarse de Itaipú  EDITORIAL 

25.06.2006 Itaipú o Mercosur  ECONOMIA 

25.06.2006 Qué reclama el Paraguay en Itaipú  ECONOMIA 

26.06.2006 Quienes traficaron la soberanía nacional en Itaipú son traidores de la patria EDITORIAL 

26.06.2006 US$ 600 millones por año perdemos en Itaipú  ECONOMIA 

27.06.2006 Los ejemplos de Panamá y Bolivia  OPINIÃO 

28.06.2006 Por un miserable sueldo venden a la patria  EDITORIAL 

30.06.2006 Destacan urgente necesidad de una política energética pública  ECONOMIA 

30.06.2006 Nicanor pide dinero a Chávez, en vez de cobrar lo que vale la energía 

hidroeléctrica del Paraguay  

EDITORIAL 

02.07.2006 Nuestra eterna sumisión  OPINIÃO 

03.07.2006 Brasil y Argentina quieren al Partido Colorado en el gobierno otros 60 años  EDITORIAL 

04.07.2006 Brasil debe explicar al pueblo paraguayo su abusiva política en Itaipú   EDITORIAL 

07.07.2006 Durante su gobierno, Wasmosy terminó de validar el despojo, según Canese  POLITICA 

10.07.2006 La vil explotación colonialista del Brasil al Paraguay debe terminar  EDITORIAL 

14.07.2006 Denuncian por alta traición a la patria a ex funcionarios  POLITICA 

14.07.2006 Paraguayos vendepatrias estuvieron y están en los directorios de las binacionales  EDITORIAL 

14.07.2006 PLRA integra comisión para analizar Itaipú  POLITICA 

15.06.2006 Encarar la renegociación como una lucha nacional  OPINIÃO 

16.07.2006 El arreglo de 1997 fue el más nefasto para el país  ECONOMIA 

17.07.2006 Callan informe que ofrece otra fórmula de solución a la deuda  POLITICA 

17.07.2006 Existe complicidad de gobiernos para los robos-, afirman afectados  POLITICA 

19.07.2006 Interés geopolítico del Brasil hace fracasar acuerdo entre Nicanor y Kirchner   EDITORIAL 

25.07.2006 Recuperar soberanía en Itaipú y Yacyretá  OPINIÃO 

26.07.2006 Infame explotación colonialista del Brasil al Paraguay  EDITORIAL 

27.07.2006 Siguen en Brasilia hoy discusiones sobre tasa usuraria que paga Itaipú  POLITICA 

28.07.2006 Despojo en Itaipú y Yacyretá- buenos precios de la energía hunden al Paraguay OPINIÃO 

29.07.2006 Itaipú y Yacyretá- ¡salven al Pilcomayo!  OPINIÃO 

29.07.2006 Paraguay exige justicia, no limosnas  OPINIÃO 

30.07.2006 ¿Tratos iguales entre desiguales OPINIÃO 

30.07.2006 “Debe terminar la figura del gigante brasileño y del paraguayo mendigando con su 

sombrero piri”  

ECONOMIA 

30.07.2006 Imperialismo regional  ECONOMIA 

30.07.2006 Nuevo fracaso del Gobierno en recuperar la soberanía nacional en Itaipú  EDITORIAL 

02.08.2006 ¿Adónde van nuestros negociadores en Itaipú OPINIÃO 

03.08.2006 Itaipú- Paraguay debe apuntar hacia la denuncia del Tratado OPINIÃO 

06.08.2006 Yacyretá e Itaipú para el desarrollo ECONOMIA 

11.08.2006 Plantean acudir ante tribunal internacional  ECONOMIA 

13.08.2006 En 1973 nos arrebataron y entregaron la soberanía nacional sobre la energía  ECONOMIA 

21.08.2006 Energía paraguaya de Itaipú vale más que la producción del Chaco  ECONOMIA 

22.08.2006 Steibi llama a debate sobre la binacional ECONOMIA 

24.08.2006 Alertan que Paraguay debe cuidar el agua  LOCAL 

24.08.2006 Unidad para defender causa nacional, piden   ECONOMIA 

26.08.2006 Respaldan gestiones realizadas por Steibi  ECONOMIA 

27.08.2006 ¡No a la limosna brasileña!  OPINIÃO 



27.08.2006 Especulaciones jurídico-políticas sobre Yacyretá e Itaipú (I)  ECONOMIA 

27.08.2006 Plantean férreo control sobre acuerdos  ECONOMIA 

30.08.2006 Con el anhelo de -refundar la República- se creó la Concertación  POLITICA 

03.09.2006 Hace falta una negociación seria y decente  ECONOMIA 

04.09.2006 Canese lanza libro sobre soberanía hidroeléctrica  ECONOMIA 

10.09.2006 El Derecho Internacional y las empresas públicas internacionales ECONOMIA 

11.09.2006 PLRA ratificará postura por renegociación de Itaipú  POLITICA 

13.09.2006 Soberanía en las binacionales   ECONOMIA 

16.09.2006 Entidades promueven campaña nacional  LOCAL 

17.09.2006 Itaipú y Yacyretá deben volver a sus dueños originales, el pueblo ECONOMIA 

20.09.2006 El Paraguay debe reclamar -justo precio- por su energía hidroeléctrica  POLITICA 

24.09.2006 El Gobierno negocia soberanía nacional por dinero para elecciones  EDITORIAL 

01.10.2006 El pisoteo de la soberanía paraguaya en Itaipú y Yacyretá no ofende a las 

autoridades  

ECONOMIA 

01.10.2006 Se olvidaron de la navegación y de la demarcación definitiva de límites  ECONOMIA 

02.10.2006 Nadie renuncia a un precio de mercado por su producción   OPINIÃO 

06.10.2006 Itaipú- Estafa cometida por la dictadura militar brasileña en 1973 es nula OPINIÃO 

08.10.2006 La hegemonía real de Brasil y Argentina  ECONOMIA 

08.10.2006 Las revelaciones del debate sobre el Yguazú  ECONOMIA 

10.10.2006 Itaipú- la estafa del siglo   OPINIÃO 

17.10.2006 PLRA pide renegociar el Tratado de Itaipú  POLITICA 

22.10.2006 La ANDE estaría montando un castillo de naipes   ECONOMIA 

29.10.2006 Debería ser el motor de nuestra economía, pero nos conformamos con migajas  ECONOMIA 

30.10.2006 Bolivia mejora ingresos, Paraguay en Itaipú, no  OPINIÃO 

05.11.2006 Anexo C, el más violado y el más controvertido del Tratado ECONOMIA 

10.11.2006 Concepto de soberanía Articulos 

12.11.2006 Acerca de la coraza de la “binacionalidad”  ECONOMIA 

13.11.2006 El presidente Nicanor volverá a vender el derecho de todos los paraguayos en 

Itaipú  

EDITORIAL 

13.11.2006 Paraguay debe exigir la renegociación integral del tratado, advierten técnicos  ECONOMIA 

21.11.2006 ¿Qué se traerá entre manos el canciller Amorim EDITORIAL 

21.11.2006 Brasil dice que quiere arreglar deuda de Itaipú, pero ignora nuestra soberanía  POLITICA 

22.11.2006 La soberanía fue entregada  POLITICA 

22.11.2006 Trabajadores paraguayos piden la “renovación y reparación histórica  POLITICA 

23.11.2006 Nicanor debe reclamar oficialmente al Brasil negociación de las cláusulas leoninas 

del Tratado de Itaipú   

EDITORIAL 

24.11.2006 Dolo y corrupción de los negociadores  POLITICA 

24.11.2006 Otra victoria -bem brasileira EDITORIAL 

26.11.2006 A Brasil y Argentina les conviene un gobierno corrupto en el Paraguay EDITORIAL 

26.11.2006 Los Gobiernos pasan, pero Itamaraty queda   ECONOMIA 

26.11.2006 Paragay recibe us 233 por cada mwh que cede al Brasil  ECONOMIA 

27.11.2006 Itaipú- la soberanía que Brasil no puede ignorar  OPINIÃO 

29.11.2006 ¿Qué trataron sobre defensa los cancilleres de Brasil y Paraguay EDITORIAL 

29.11.2006 Impulsan la negociación de tratados  ECONOMIA 

01.12.2006 Lugo pide soberanía hidroeléctrica  POLITICA 

02.12.2006 Promoverán campaña en calle Palma  POLITICA 

03.12.2006 ¡Amorim!, ¡Amorim!, Paraguay no es un tontín  ECONOMIA 

03.12.2006 Amorim se opone a que Paraguay recupere su soberanía en Itaipú ECONOMIA 

03.12.2006 Culpan a autoridades paraguayas de pérdida de soberanía hidroeléctrica  POLITICA 

03.12.2006 Filmador de FF.AA. estuvo detrás de Lugo   POLITICA 

03.12.2006 Los espejitos de Lula y Amorim  ECONOMIA 

04.12.2006 La verdadera renegociación  OPINIÃO 

04.12.2006 Lanzan campaña por soberanía hidroeléctrica   POLITICA 

05.12.2006 Si otros pueden, ¿por qué nosotros no  POLITICA 

05.12.2006 Lanzan campaña a sala llena en el Parlamento  POLITICA 

05.12.2006 Paraguay no quiere migajas, sino lo que le pertenece, advierte monseñor Lugo  POLITICA 

06.12.2006 El Ejecutivo no busca negociar la deuda de Itaipú, menos el Tratado  ECONOMIA 



06.12.2006 Precio justo debe ser el objetivo en Itaipú y no solo el factor de ajuste  OPINIÃO 

07.12.2006 Campaña de Lugo no disgusta al canciller   POLITICA 

09.12.2006 Dicen que Nicanor denunciará falta de sinceramiento en las relaciones  POLITICA 

10.12.2006 Apagón de ideas y de patriotismo en las crestas del poder  ECONOMIA 

13.12.2006 A favor de soberanía energética  POLITICA 

16.12.2006 Nuestros gobernantes deben aprender de la dignidad de los uruguayos  EDITORIAL 

16.12.2006 Nuevo frente para lucha por soberanía energética  ECONOMIA 

16.12.2006 Nuevo sector político presentarán mañana  POLITICA 

17.12.2006 La ética periodística naufragaen las turbias aguas de Itaipú  ECONOMIA 

25.12.2006 Hasta para fijar tarifa de Itaipú Paraguay perdió su soberanía  ECONOMIA 

28.12.2006 Farreaba con Wasmosy y nada decía de Itaipú  POLITICA 

31.12.2006 Detrás de las dos nuevas turbinas se agazapa la amenaza de otra entrega ECONOMIA 

31.12.2006 Lugo,... la mayor preocupación para la política exterior brasileña  ECONOMIA 

02.01.2007 Las aguas del río Paraná valen oro - Edicion Impresa  EDITORIAL 

05.01.2007 Aparición del movimiento social  POLITICA 

09.01.2007 Brasil promete aumentar compensación por Itaipú ABC POLITICA 

19.01.2007 Brasil acepta eliminar factor de ajuste pero no quiere renegociar  POLITICA 

19.01.2007 En 1996 se infla aun más la deuda de la binacional con un curioso ajuste  POLITICA 

20.01.2007 Brasil elimina doble interés de Itaipú, pero Tratado sigue igual  POLITICA 

20.01.2007 Recuperar soberanía en binacionales, pide Lugo  POLITICA 

21.01.2007 “Precio justo, no solidario” EDITORIAL 

22.01.2007 Cotizan valores del ente en Bovespa  ECONOMIA 

22.01.2007 El Tratado está para renegociar, afirman  POLITICA 

22.01.2007 En 45 días, Brasil promete subsanar el obstáculo para eliminar interés de Itaipú  POLITICA 

22.01.2007 Ex obispo reclama que el país disponga de su energía  POLITICA 

22.01.2007 Fernando Lugo versus Itamaraty  OPINIÃO 

22.01.2007 Regirá tasa 7,5 por ciento, que sigue siendo alta  POLITICA 

23.01.2007 Coinciden en que campaña pro Itaipú debe continuar  POLITICA 

23.01.2007 Eliminación de factor de ajuste de Itaipú es una migaja brasileña  OPINIÃO 

23.01.2007 Gobierno no asume ningún compromiso  POLITICA 

23.01.2007 Nicanor dice que con voluntarismo no es posible renegociar el Tratado  POLITICA 

23.01.2007 Surgen serias dudas sobre lo negociado en Itaipú binacional  ECONOMIA 

23.01.2007 Urgen ampliar la tarifa social  POLITICA 

25.01.2007 Precio justo debe ser el reclamo paraguayo en Itaipú  OPINIÃO 

28.01.2007 El gran negocio de la “doble indexación” en Itaipú  ECONOMIA 

28.01.2007 Los espejitos de Lula y Amorim (II)  ECONOMIA 

28.01.2007 Ni voluntarismos ni pretendidos acuerdos; vía boliviana  ECONOMIA 

29.01.2007 La ideología que lleva a la pobreza es el estatismo  EDITORIAL 

31.01.2007 Exigen el retiro de cónsul brasileño  POLITICA 

31.01.2007 Sectores que integran nueva coordinadora  ECONOMIA 

28.02.2007 Fernando Lugo reitera que pedirá a Brasil renegociar tratado de Itaipú  INTERNACIONALE

S 

01.03.2007 Bloque Social y Popular analizará la situación del país en un foro  POLITICA 

02.03.2007 Cartas al Director  POLITICA 

04.03.2007 Recuperar lo que es nuestro  ECONOMIA 

04.03.2007 También en las reservas que rodean al embalse el país perdió su soberanía  ECONOMIA 

10.03.2007 Lugo cree que tiene mayoría y que no hace falta elección con padrón abierto  POLITICA 

10.03.2007 20070304 Para ex obispo es claro que Brasil apoyará a la ANR  POLITICA 

18.03.2007 Reclamos justos a Brasil y Argentina  ECONOMIA 

20.03.2007 Brasil, un país imperialista y explotador EDITORIAL 

20.03.2007 Esperan que no signifique entregar soberanía  POLITICA 

21.03.2007 Estará en foro de juventudes  POLITICA 

24.03.2007 Lugo denuncia el atropello brasileño a la soberanía paraguaya en Itaipú  POLITICA 

25.03.2007 Lugo afirma que Paraguay debe vender a precio de mercado su energía a Brasil  POLITICA 

26.03.2007 Renegociación de tratados de Itaipú y Yacyretá pidieron jóvenes del Mercosur - 

Articulos - ABC Color 

ARTIGOS 

31.03.2007 Preacuerdos de Itaipú y Yacyretá con criterios dispares  OPINIÃO 



01.04.2007 “Exceso” de ignorancia, soberbia y negligencia  ECONOMIA 

01.04.2007 pueblo - Articulos - ABC Color ARTIGOS 

02.04.2007 Precio justo debe ser el eje de política exterior del país  OPINIÃO 

08.04.2007 En Itaipú se nos endulzó el delito de la usura  ECONOMIA 

08.04.2007 Una apreciación geopolítica  ECONOMIA 

15.04.2007 Corremos el riesgo de terminar anexados  ECONOMIA 

15.04.2007 Migajas en Itaipú  ECONOMIA 

16.04.2007 Nota  NOTA 

17.04.2007 Mateo pide transparentar gastos  POLITICA 

17.04.2007 Nicanor pretende entregar más de la soberanía nacional  EDITORIAL 

21.04.2007 Afirman que calamitosa economía de Itaipú es fruto de la ineficiencia  ECONOMIA 

22.04.2007 Gaceta Mercantil reflota una vieja filosofía colonialista  ECONOMIA 

22.04.2007 Recuperemos las binacionales para nuestro país  ECONOMIA 

24.04.2007 Marcha por la revisión de Tratados de las binacionales  ECONOMIA 

24.04.2007 Paraguay debe recuperar su soberanía en Itaipú  OPINIÃO 

26.04.2007 Hoy será la marcha de repudio contra el Tratado  ECONOMIA 

27.04.2007  Lugo urgió la revisión de tratados y advirtió que traban la integración  ECONOMIA 

29.04.2007 34 años de vergüenza  ECONOMIA 

29.04.2007 En Itaipú continúa el espíritu entreguista  ECONOMIA 

06.05.2007 Explicaciones de Bernal confirman violaciones reiteradas del Anexo C  ECONOMIA 

06.05.2007  Itaipú, el tratado más colonialista de la historia  ECONOMIA 

09.05.2007 Acuerdo quiere convalidar los despojos al Paraguay, afirman  POLITICA 

10.05.2007 Concertación priorizará el problema energético  POLITICA 

11.05.2007 Lugo sostiene que el Paraguay debe luchar por trato igual en binacionales  POLITICA 

13.05.2007 La Cancillería prefiere la actitud de Poncio Pilatos  ECONOMIA 

13.05.2007 Paraguay es propietario del 50 por ciento de Itaipú  ECONOMIA 

15.05.2007 Durante actos patrióticos, estudiantes reclamaron soberanía y patriotismo  LOCAIS 

17.05.2007 ¿Sarcasmo o torpeza? -  POLITICA 

17.05.2007 Supuesta oferta para compra de Itaipú es una versión delirante, según Nicanor  POLITICA 

18.05.2007 La versión sobre la compra de Itaipú repercutió en el Legislativo brasileño  POLITICA 

18.05.2007 Lugo está habilitado a ser candidato, afirma Mateo  POLITICA 

19.05.2007 Brasil se opone a renegociar Itaipú y Nicanor no se anima a plantear revisión  POLITICA 

20.05.2007 ¡Cuidado!, la soberanía nacional no se vende  ECONOMIA 

20.05.2007 ¿El fin de una gestión mendicante para la ANDE ECONOMIA 

20.05.2007 Fetrasep pide libre disponibilidad y precio justo de la energía de Itaipú  ECONOMIA 

20.05.2007 Itaipú, un monumento al saqueo brasileño  ECONOMIA 

20.05.2007 Paraguay espera justicia, cooperación y solidaridad del Brasil, ahora  ECONOMIA 

21.05.2007 ANR avala atropellos de Brasil, dice Frente Amplio  POLITICA 

21.05.2007 Injusta situación en Itaipú que conduce a la violencia  EDITORIAL 

22.05.2007 Entre Bolivia y Panamá, cuál ejemplo elegir  EDITORIAL 

22.05.2007 La vía panameña o la boliviana para recuperar Itaipú  ECONOMIA 

23.05.2007 Nota  NOTA 

24.05.2007 Continúan las reacciones sobre la postura de este diario sobre Itaipú  ECONOMIA 

25.05.2007 Cuidar las riquezas naturales del país es un deber patriótico  ARTIGOS 

26.05.2007 Continúan los correos a favor y en contra  ECONOMIA 

27.05.2007 ¿De qué deuda hablaba el director brasileño de Itaipú ECONOMIA 

27.05.2007 El imperialista Brasil estafa al Paraguay en Itaipú  EDITORIAL 

27.05.2007 Mediterraneidad y entreguismo en Itaipú  ECONOMIA 

28.05.2007 Brasil propone a Argentina una alianza energética, sin contemplar a Paraguay  INTERNACIONAIS 

30.05.2007 Brasil debe mirarse en el mismo espejo, sobre Itaipú  POLITICA 

01.06.2007 Nueva entrega de la soberanía nacional en Itaipú  EDITORIAL 

01.06.2007 Panamá recuperó su soberanía pagando un tributo de sangre  POLITICA 

02.06.2007 Un país pequeño que se volvió gigante para reivindicar sus derechos soberanos  POLITICA 

03.06.2007 Ignoran, una vez más, al Legislativo paraguayo  ECONOMIA 

03.06.2007 Paraguay tiene que enfrentar al Brasil si desea cambios, dicen  POLITICA 

05.06.2007 Abren proceso judicial para investigar “regalo” de Itaipú Binacional a Brasil  POLITICA 

05.06.2007 El canal se ha convertido en herramienta para moldear una nueva sociedad  POLITICA 



05.06.2007 Paraguay ofrece cátedra de cómo entregar la soberanía nacional  POLITICA 

06.06.2007 La energía que genera Itaipú forma parte de la soberanía del Paraguay  POLITICA 

07.06.2007 El canciller exhibe la política claudicante del Gobierno paraguayo  EDITORIAL 

07.06.2007 Paraguay también puede dar una lección de dignidad y patriotismo  POLITICA 

10.06.2007 ¡Hablen, compañeros!  ECONOMIA 

10.06.2007 En las puertas de un nuevo y grave error  ECONOMIA 

10.06.2007 Falsa afirmación del director paraguayo de Itaipú  EDITORIAL 

10.06.2007 Ingeniero y santo  OPINIÃO 

15.06.2007 Justicia Electoral está bajo sospecha por ser muy parcial, según Tekojoja  POLITICA 

15.06.2007 Sancionan proyecto de ley que regula el uso del agua  POLITICA 

17.06.2007 El sector energía sigue huérfano de una política de Estado, advierten  ECONOMIA 

17.06.2007 Falta de patriotismo  OPINIÃO 

17.06.2007 La defensa de los intereses nacionales debe ser inclaudicable  ECONOMIA 

21.06.2007 La compra de energía a precio vil solo se logra coimeando  EDITORIAL 

22.06.2007 Movilización, como en Panamá y Bolivia  OPINIÃO 

23.06.2007 Sarney, Fernando Lugo e Itaipú  OPINIÃO 

24.06.2007 Al Paraguay le arrebataron su soberanía hidroeléctrica  ECONOMIA 

24.06.2007 La Constitución como herramienta eficaz para el desarrollo  OPINIÃO 

24.06.2007 Paraguay reclama y “merece lo justo en su sociedad en las binacionales”  POLITICA 

24.06.2007 Piden a la Concertación apoyo para exigir justicia  POLITICA 

26.06.2007 Inventaron un “fuero binacional” para ocultar la corrupción  EDITORIAL 

27.06.2007 Lugo y Fadul critican posición tibia de gobernantes ante socios del Mercosur  POLITICA 

28.06.2007 Brasil y Argentina violan alevosamente la soberanía del Paraguay en Itaipú y 

Yacyretá  

EDITORIAL 

28.06.2007 En marcha, cumbre paralela de Pueblos del Sur  POLITICA 

29.06.2007 Hermetismo en torno a reunión  POLITICA 

29.06.2007 Itamaraty sigue abriendo profundas heridas   POLITICA 

29.06.2007 Mercosur ignora tratar sobre las binacionales  POLITICA 

29.06.2007 No puede haber unificación sin equidad, afirman  POLITICA 

29.06.2007 Piden renegociación de tratados en Itaipú y Yacyretá  LOCAIS 

29.06.2007 Piden una sociedad justa y relaciones equitativas  POLITICA 

29.06.2007 Plantean movilización para forzar renegociación de las binacionales  POLITICA 

29.06.2007 Tratan de traidores de la patria a firmantes del Tratado de Itaipú  POLITICA 

30.06.2007 Conformismo vs. Patriotismo  PERIODISMO 

JOVEM 

30.06.2007 Dirigente compara Tratados de binacionales con Triple Alianza  POLITICA 

30.06.2007 En contra-Cumbre de Pueblos exigen revisar Tratados de Itaipú y Yacyretá  POLITICA 

30.06.2007 Las heridas paraguayas jamás cicatrizaron  POLITICA 

30.06.2007 Posturas políticas coincidentes con editoriales de nuestro diario  POLITICA 

01.07.2007 La mitad de la energía de Itaipú es del Paraguay, tómelo en serio  ECONOMIA 

01.07.2007 La revolución cultural, el único camino de recuperación de nuestra soberanía  ECONOMIA 

01.07.2007 Una política que condena a todo el país al atraso  ECONOMIA 

01.07.2007 Urgen renegociar los Tratados de Itaipú y Yacyretá  ECONOMIA 

02.07.2007 “Los militares de ambos países nos identificamos con nuestros respectivos 

pueblos”  

POLITICA 

 

03.07.2007 Gestión transfronteriza del agua  ESCOLAR 

03.07.2007 Los imperialismos brasileño y argentino acogotan al Paraguay  EDITORIAL 

04.07.2007 Feprinco reclama la renegociación de los Tratados de Itaipú y Yacyretá  ECONOMIA 

04.07.2007 Lugo regresa hoy de España y viajará a Brasil  POLITICA 

05.07.2007 Lugo llegó, pero va hoy a Curitiba  POLITICA 

05.07.2007 Se demuestra el vil despojo al Paraguay en Itaipú y Yacyretá  EDITORIAL 

06.07.2007 Nota  NOTA 

08.07.2007 Afirman que “traición a la patria” no existe  ECONOMIA 

08.07.2007 Suspensión temporal, o la denuncia total  ECONOMIA 

08.07.2007 Unámonos para exigir la renegociación de los tratados  ECONOMIA 

09.07.2007 Nuevo contubernio entre Brasil y Argentina contra el Paraguay  EDITORIAL 

13.07.2007 Empresarios ignoran perjuicios al Paraguay en Itaipú y Yacyretá  EDITORIAL 



15.07.2007 ¿Es inconstitucional ley que aprobó el Tratado de Itaipú ECONOMIA 

15.07.2007 En Itaipú y Yacyretá despojan a nuestro país  ECONOMIA 

15.07.2007 La interconexión es fundamental para recuperar la soberanía hidroeléctrica  OPINIÃO 

15.07.2007 Pagan US$ 2,33 por unidad de energía y la venden a US$ 172  ECONOMIA 

16.07.2007 La igualdad jurídica entre Estados es una precondición fundamental  ECONOMIA 

18.07.2007 La propaganda gubernamental a través de Itaipú y Yacyretá  OPINIÃO 

20.07.2007 El retorno de los vendepatrias  OPINIÃO 

22.07.2007 Lo que nos enseñan nuestros juristas  ECONOMIA 

28.07.2007 Concertación o más de lo mismo  OPINIÃO 

29.07.2007 El Paraguay debe tomar medidas un poco más duras”  ECONOMIA 

29.07.2007 Asombrosa apatía ciudadana ante los despojos de sus derechos  EDITORIAL 

29.07.2007 Aunque parezca extraño, siguen ignorando al Paraguay  ECONOMIA 

29.07.2007 Binacionales, monumentos a la postergación paraguaya  ECONOMIA 

04.08.2007 La soberanía nacional y la frecuencia de Itaipú, 30 años después  OPINIÃO 

05.08.2007 Bernal recurrió a jueza para evitar debate de Lugo con gremio de Itaipú  POLITICA 

05.08.2007 Con la consigna de alianza para el cambio, Concertación inicia campaña  POLITICA 

06.08.2007 Lugo dice que es hora de las reivindicaciones  POLITICA 

11.08.2007 Lugo promete un país democrático en vez del actual, manejado por ladrones  POLITICA 

12.08.2007 Lugo anuncia que los ladrones de los bienes públicos se verán con la justicia  POLITICA 

12.08.2007 Soberanía energética y las hidroeléctricas  ECONOMIA 

19.08.2007 Hace 27 años que Paraguay pierde por goleada en Itaipú y en Yacyretá  ECONOMIA 

19.08.2007 Itaipú y Yacyretá al Parlasur, ¿una misión imposible u otra mascarada-  ECONOMIA 

19.08.2007 Las dos nuevas unidades de Itaipú más una defraudación a los intereses del 

Paraguay  

ECONOMIA 

19.08.2007 Si hay impugnación, la oposición tiene que retirarse del proceso, dice Mateo  POLITICA 

22.08.2007 Concertación y Bloque Social se alían para promover y defender a Lugo  POLITICA 

22.08.2007 PRF pide que el procurador denuncie a quienes entregaron soberanía nacional  POLITICA 

26.08.2007 Incompetencia, falta de patriotismo o de planificación  ECONOMIA 

26.08.2007 La Corte ayuda a proteger la corrupción en Itaipú y Yacyretá  EDITORIAL 

26.08.2007 Lugo habla de soberanía económica y alimentaria  POLITICA 

26.08.2007 Nuevos entregadores de la soberanía patria  ECONOMIA 

27.08.2007 PPQ se “pegó un susto” por Lugo, dijo líder febrerista  POLITICA 

02.09.2007 Sobre las binacionales y otros asuntos conexos  ECONOMIA 

03.09.2007 La Concertación y el Bloque organizan proselitismo en Oviedo  POLITICA 

09.09.2007 Akã kuru  ECONOMIA 

09.09.2007 Fraguan otro pacto para seguir aumentando la deuda de Itaipú Binacional  ECONOMIA 

09.09.2007 La soberbia y la arrogancia viven de la mentira y el engaño  ECONOMIA 

09.09.2007 Roban al Estado, por eso se oponen a los controles  ECONOMIA 

16.09.2007 ¿Sabe cuánto le cuesta al país su indiferencia ante Itaipú y Yacyretá-  ECONOMIA 

16.09.2007 aka ARTIGOS 

16.09.2007 pacto  ARTIGOS 

20.09.2007 Los jóvenes reclaman mayor soberanía en hidroeléctricas  POLITICA 

23.09.2007 El país necesita un ejercicio de defensa de su soberanía energética  ECONOMIA 

23.09.2007 Tratado basado en la división de las aguas  ECONOMIA 

30.09.2007 Piden a Lugo renegociar tratados de hidroeléctricas  POLITICA 

01.10.2007 Alianza Socialista apoyaría a Lugo  POLITICA 

06.10.2007 Acuerdan la Alianza Democrática Tricolor que apoyará a ex obispo  POLITICA 

07.10.2007 Dos centrales, dos soberanías  ECONOMIA 

14.10.2007 Para Brasil, Itaipú es un sol, para nuestro país apenas un lampiun  ECONOMIA 

20.10.2007 Brasil adeuda a Paraguay, afirma Lugo  INTERNACIONAL 

21.10.2007 El silogismo de la desfachatez  ECONOMIA 

28.10.2007 Cómo debimos aprovechar los Saltos del Guairá  ECONOMIA 

29.10.2007 Duarte Frutos es el principal ladrón, dice Mateo Balmelli  POLITICA 

29.10.2007 En dos años aumentó 12 millones de dólares  ECONOMIA 

29.10.2007 Una falacia que ya no se sostiene  ECONOMIA 

30.10.2007 Capital local no será desplazado  POLITICA 

02.11.2007 Lugo propone una “lucha frontal” para recuperar Itaipú  POLITICA 



02.11.2007 Lula se reúne con Nicanor y en cuatro meses se resuelve caso Lino Oviedo  POLITICA 

04.11.2007 Itaipú y el deber de los paraguayos  ECONOMIA 

05.11.2007 El P-MAS propone expropiaciones  POLITICA 

10.11.2007 Es un globo sonda para medir la reacción del pueblo paraguayo  POLITICA 

10.11.2007 Nota  NOTA 

10.11.2007 Se pretende entregar soberanía nacional  POLITICA 

11.11.2007 La crisis golpea nuestras puertas  ECONOMIA 

11.11.2007 Nota  NOTA 

12.11.2007 Binacionales sirven para mantener a una camarilla de corruptos, denuncia Lugo  POLITICA 

12.11.2007 Propuesta brasileña debe ser rechazada  OPINIÃO 

14.11.2007 Se debe recuperar la soberanía secuestrada  POLITICA 

15.11.2007 González Núñez promete pedir en Parlasur equidad en binacionales  POLITICA 

15.11.2007 Lugo seguirá denunciando robo de energía en Itaipú y Yacyretá  POLITICA 

16.11.2007 Senador defiende postura de renegociar en Itaipú  POLITICA 

18.11.2007 Fernando Lugo también quiere un canal de televisión gubernamental  POLITICA 

18.11.2007 Itaipú es solo un medio para producir  ECONOMIA 

18.11.2007 Seccionaleros por técnicos  ECONOMIA 

19.11.2007 Brasil paga 3, pero vende a 70  ECONOMIA 

19.11.2007 Brasil violó el Acta de Foz de Yguazú  EDITORIAL 

21.11.2007 Itaipú, aguas que valen más que oro  OPINIÃO 

21.11.2007 Nota  NOTA 

22.11.2007 Racionamiento por 3 años porque no podemos acceder a nuestra propia energía  OPINIÃO 

23.11.2007 Alianza recuperará soberanía, dice Llano  POLITICA 

25.11.2007 Cinismo, fanfarronadas y mitomanía  ECONOMIA 

25.11.2007 Futuro económico incierto  ECONOMIA 

25.11.2007 Otra migaja, solo para acallarnos  ECONOMIA 

26.11.2007 La biblia de Itaipú vuelve a reeditarse después de 30 años  POLITICA 

26.11.2007 Racionamiento eléctrico  OPINIÃO 

30.11.2007 Protestan frente a Embajada brasileña  POLITICA 

02.12.2007 Itaipú es un modelo de expoliación  ECONOMIA 

02.12.2007 Lugo promete recuperar soberanía  POLITICA 

03.12.2007 Bernal amenaza con un cierre del mercado eléctrico de Brasil  ECONOMIA 

04.12.2007 Los opositores vencieron a oficialistas en Itaipú  ECONOMIA 

09.12.2007 La soberanía nacional no se vende, se defiende  ECONOMIA 

09.12.2007 Siempre fui un opositor a la forma en que se maneja Itaipú  ECONOMIA 

16.12.2007 Quejas en Cumbre del Mercosur  CULTURAL 

17.12.2007 Nadie querría nuestra energía, según Bernal  ECONOMIA 

19.12.2007 Lugo propone celebrar gestas históricas  POLITICA 

20.12.2007 ¿Qué país usarán para cerrar la ecuación energética-  ECONOMIA 

23.12.2007 Cinco años más de soberanía perdida  ECONOMIA 

23.12.2007 Lugo está confiado en una renegociación de Itaipú  POLITICA 

24.12.2007 Arzobispo pide transparencia en binacionales y en conteo de votos  LOCAIS 

28.12.2007 Reivindican la revisión de tratados de binacionales  ECONOMIA 

29.12.2007 Destacan eliminación del factor de ajuste  POLITICA 

29.12.2007 Ex obispo y Tekojoja firman compromiso  POLITICA 

30.12.2007 No es el modelo el que hunde al país, sino LOS LADRONES  EDITORIAL 

04.01.2008 Ofrece Itaipú y Yacyretá para que se reconozca que ganó Blanca Ovelar  POLITICA 

06.01.2008 Nuevo año con viejos deseos para la ANDE y el sector energético  ECONOMIA 

09.01.2008 Alianza Socialista apoya a ex obispo  POLITICA 

11.01.2008 Lugo y Franco presentaron sus “sueños”  POLITICA 

12.01.2008 Busquemos administradores con condiciones para resolver los problemas  ECONOMIA 

13.01.2007 Hoy Paraguay le regala al Brasil tres Yacyretá  ECONOMIA 

15.01.2008 El Paraguay mendiga sus propios recursos, dijo Lugo  POLITICA 

15.01.2008 Para fortalecer prebendarismo, dice P-MAS  POLITICA 

18.01.2008 Postes por seguridad y soberanía nacional”  POLITICA 

23.01.2008 El MAG buscará consensuar la reglamentación sobre ley de agua  ECONOMIA 

26.01.2008 La renegociación sigue en el programa  POLITICA 



27.01.2008 ¿Dónde festejará Oviedo su triunfo-  OPINIÃO 

27.01.2008 Un sector del Partido Colorado subordina Itaipú a sus intereses  ECONOMIA 

27.01.2008 Valoran nuestra energía, pero siguen pagándonos migajas  ECONOMIA 

28.01.2008 Que se atengan a las consecuencias, advierten  POLITICA 

29.01.2008 Brasil debe pagar más por energía  POLITICA 

03.02.2008 Discrecional manejo del embalse y de las máquinas  ECONOMIA 

03.02.2008 Es el tiempo de los decentes, dice Lugo  POLITICA 

01.03.2008 ANR debe rendir cuentas sobre la entrega en Itaipú  POLITICA 

01.03.2008 Marchan en reclamo de soberanía energética en las hidroeléctricas  POLITICA 

01.03.2008 Paraguay no es socio del Brasil, sino su esclavo  EDITORIAL 

01.03.2008 Soberanía latinoamericana, tema de hoy  POLITICA 

01.03.2008 Soberanía sobre recursos pide venezolano  POLITICA 

02.03.2008 Canciller dice que hubo avances  POLITICA 

02.03.2008 Itaipú y Yacyretá son resultado del soborno y la traición  EDITORIAL 

02.03.2008 La recuperación de la soberanía es el primer reclamo, aseguró Canese  POLITICA 

02.03.2008 Segunda Triple Alianza  OPINIÃO 

02.03.2008 Sin honestidad y patriotismo, el resto es cascarón  ECONOMIA 

03.03.2008 “El alborotador vive al lado, dice Veja de Lugo  POLITICA 

03.03.2008 Apoyo unánime a renegociación de tratado  POLITICA 

03.03.2008 Impactó ejemplo de lucha boliviana  POLITICA 

03.03.2008 Nos esquilman, pero luego nos hablan de integración  OPINIÃO 

03.03.2008 Sistema energético paraguayo, un caso único en su tipo  POLITICA 

23.03.2008 Nota  NOTA 

23.03.2008 Nunca van a encontrar que Fernando Lugo estuvo involucrado en secuestros  POLITICA 

24.03.2008 No encontré ningún puñal en ese cuerpo de la Iglesia  POLITICA 

24.03.2008 Itaipú comienza a preocupar a brasileños  POLITICA 

24.03.2008 Nota NOTA 

25.03.2008 APC apela a los colorados  POLITICA 

25.03.2008 El Estado (1ª parte)  SUPLEMENTOS 

25.03.2008 Lugo celebra preocupación de Brasil  POLITICA 

26.03.2008 Reiteradas violaciones son los argumentos más contundentes  OPINIÃO 

28.03.2008 No perdamos una más  EDITORIAL 

29.03.2008 Buscan intervenir en Paraguay, dice Tekojoja  POLITICA 

29.03.2008 Reclamos sobre Itaipú retumban en Chile  POLITICA 

30.03.2008 ¿Despojo de medio siglo-  ECONOMIA 

30.03.2008 El cambio que se viene en Itaipú...  OPINIÃO 

30.03.2008 Insistimos, la soberanía no se vende ni se alquila, se defiende  ECONOMIA 

30.03.2008 Ninguna agenda política del futuro debe ignorar a Itaipú  ECONOMIA 

31.03.2008 Cuando las aguas se vuelven barro  OPINIÃO 

01.04.2008 Cuestionan las amistades del presidenciable F. Lugo  POLITICA 

02.04.2008 Paraguay puso solo agua, y Brasil, usura  OPINIÃO 

05.04.2008 Una soberanía a medias no es soberanía  OPINIÃO 

06.04.2008 ¿Le interesa a Brasil cancelar la deuda de Itaipú en el 2023 ECONOMIA 

06.04.2008 Monjes negros  ECONOMIA 

08.04.2008 Comparan a Lugo con Evo Morales  INTERNACIONAIS 

09.04.2008 ¿Quiénes ganan con la energía barata de Itaipú-  OPINIÃO 

09.04.2008 “Sempre levarei a condição de bispo comigo” - Le Monde Diplomatique Brasil ARTIGO 

09.04.2008 Brasil violó el Tratado de Itaipú cuantas veces le convino  EDITORIAL 

09.04.2008 Ex viceministro de Itamaraty sugiere intervención militar  POLITICA 

12.04.2008 Declaraciones poco sensatas sobre Itaipú  OPINIÃO 

13.04.2008 ¿Paraguay, una nueva Bolivia- - Articulos - ABC Color ARTIGOS 

13.04.2008 ¿Quién tiene el poder en Itaipú-  ECONOMIA 

15.04.2008 P-MAS pide “cortar chorro”  POLITICA 

20.04.2008 Cobrar un precio justo es el reclamo de la Alianza  POLITICA 

20.04.2008 El tratado impone al Paraguay un precio fijo y arbitrario  POLITICA 

20.04.2008 Informaciones para periodistas extranjeros  POLITICA 

20.04.2008 La técnica del vendedor exitoso es inútil para renegociar Itaipú  ECONOMIA 



21.04.2008 Mucho depende de nuevos administradores  POLITICA 

21.04.2008 Se ganó alternancia, falta la alternativa  OPINIÃO 

22.04.2008 Lugo anuncia conformación inmediata de una comisión para negociar Tratado  POLITICA 

23.04.2008 O Globo elogia a Lula por su postura sobre la hidroeléctrica  POLITICA 

24.04.2008 Brasil está dispuesto a hablar de Itaipú, afirma embajador  POLITICA 

24.04.2008 Coraje en la defensa del interés nacional  POLITICA 

25.04.2008 Medidas urgentes en Itaipú  OPINIÃO 

26.04.2008 Itaipú se discutirá sobre propuesta paraguaya  POLITICA 

26.04.2008 Treinta y cinco años de sometimiento y despojo  POLITICA 

27.04.2008 ¿Llorar sobre la leche derramada-  ECONOMIA 

27.04.2008 Cuatro razones para pedir la renegociación del Tratado  ECONOMIA 

27.04.2008 No existe injusticia de Brasil hacia Paraguay, dice Samek  INTERNACIONAIS 

28.04.2008 APS trabajará con Lugo en reforma agraria y soberanía  POLITICA 

28.04.2008 El reclamo nacional es de larga data  POLITICA 

30.04.2008 Promedio de tarifas eléctricas en el Brasil aumentó 205 % en siete años  POLITICA 

03.05.2008 El recurso energético nacional es inalienable, reitera Fetrasep  POLITICA 

04.05.2008 El Tratado debe ser renegociado  ECONOMIA 

04.05.2008 No somos imperialistas, pero no renegociaremos el Tratado  POLITICA 

05.05.2008 ¿El mito paraguayo OPINIÃO 

10.05.2008 Sociólogo brasileño reivindica los reclamos de Paraguay en Itaipú  POLITICA 

11.05.2008 Fiscalía apunta a indagar lesión de confianza de responsables de Itaipú  POLITICA 

11.05.2008 Sobre los salarios de Itaipú  ECONOMIA 

12.05.2008 El Brasil asfixia a Ciudad del Este  INTERIOR 

14.05.2008 Podemos ser 20 mil  POLITICA 

14.05.2008 Comisión de traspaso preocupa al Fetrasep  POLITICA 

14.05.2008 Integración es un simple enunciado, en la práctica no se da, dice Federico  POLITICA 

15.05.2008 Brasil ya quiso aprovecharse en la guerra con Bolivia  POLITICA 

15.05.2008 La binacionalidad es solo un pretexto  POLITICA 

15.05.2008 PT sigue desconfiando de Lugo  POLITICA 

16.05.2008 Declaran guerra a sojeros y queman bandera brasileña  POLITICA 

16.05.2008 El Tratado de Itaipú sufrió ya más de diez modificaciones  POLITICA 

16.05.2008 Graves secuelas de la deuda de Itaipú en nuestra sociedad  OPINIÃO 

16.05.2008 Ni con la Triple Alianza, Brasil pudo apoderarse de los Saltos  POLITICA 

17.05.2008 No más relación pendular  POLITICA 

18.05.2008 Cartas al Suplemento Económico  ECONOMIA 

18.05.2008 Los Tratados de Límites y su influencia en las binacionales  ECONOMIA 

21.05.2008 Libre disponibidad de la energía de Itaipú es la meta  POLITICA 

24.05.2008 Lugo expresa interés por la integración energética  POLITICA 

24.05.2008 Paraguay reclama apoyo para recuperar soberanía energética  POLITICA 

24.05.2008 Refinanciar deudas de binacionales convalidará el componente espurio  EDITORIAL 

25.05.2008 ¿Integración sudamericana con máscaras-  OPINIÃO 

25.05.2008 La palabra en Itaipú es negociación (Final)  ECONOMIA 

01.06.2008 Itaipú, una obra de arte, según Eletrobrás  ECONOMIA 

01.06.2008 Un poco más de US$ 300 millones por año recibe Paraguay en Itaipú  ECONOMIA 

02.06.2008 Liberales se comprometen a no obstaculizar a Lugo  POLITICA 

03.06.2008 Sin renegociación del Tratado de Itaipú no habrá precio justo  POLITICA 

04.06.2008 Una estrategia más del “imperio” brasileño  OPINIÃO 

05.06.2008 Ejercicios de las FF.AA. de Brasil no tienen relación con divergencias  INTERIOR 

08.06.2008 ¿Qué hay detrás de la negativa del Gobierno brasileño a renegociar-  ECONOMIA 

08.06.2008 Si no se moderniza, el Gobierno será un fracaso  POLITICA 

09.06.2008 En una negociación nadie comienza por lo mínimo  OPINIÃO 

10.06.2008 Lugo se mantiene firme en su reclamo de renegociar Tratado de Itaipú, dijo Canese  POLITICA 

15.06.2008 Dirección de corrupción vs. dirección de medio ambiente y desarrollo (I)  ECONOMIA 

16.06.2008 Buscarán negociadores internacionales  ECONOMIA 

17.06.2008 Como asesores sí, negociadores, no  POLITICA 

18.06.2008 O desconocen el tema o no confían en sus allegados  POLITICA 

18.06.2008 Presidente advierte que no permitirá injerencia extranjera  POLITICA 



19.06.2008 Ahora es el turno de la energía  OPINIÃO 

19.06.2008 Contrataciones políticas deben acabar en Itaipú  OPINIÃO 

20.06.2008 Esperan que el nuevo gobierno priorice a la patria y la defensa de los intereses 

nacionales  

POLITICA 

20.06.2008 Sugieren pacto estratégico con EE.UU.  POLITICA 

21.06.2008 Piden por el Ing. Cardozo para Itaipú  POLITICA 

21.06.2008 Quieren que Canese lidere el sector energético del país  POLITICA 

22.06.2008 Independencia energética  OPINIÃO 

22.06.2008 Paraguay es para Brasil un socio impuesto por las circunstancias  ECONOMIA 

23.06.2008 Averiados, no  OPINIÃO 

25.06.2008 En foro de abogados, debatieron sobre las binacionales en Bs. As.  POLITICA 

25.06.2008 Nota  NOTA 

27.06.2008 Pautas para una estrategia energética nacional (1)  OPINIÃO 

29.06.2008 Lugo cargará en su espalda 65 años de desgobiernos  POLITICA 

29.06.2008 Pautas para una estrategia energética nacional (2)  OPINIÃO 

07.07.2008 Renegociación de Itaipú plantearán sindicalistas paraguayos en el Brasil  POLITICA 

08.07.2008 El Frente Social y Popular insiste en el nombramiento de Canese  POLITICA 

09.07.2008 Mateo Balmelli, nuevo director paraguayo de Itaipú Binacional  POLITICA 

10.07.2008 “Se acabó el carnaval en Itaipú, anuncia Mateo  POLITICA 

10.07.2008 Canese cuestiona nombramiento de Mateo en Itaipú  POLITICA 

10.07.2008 Convenciones eran las de antes  OPINIÃO 

12.07.2008 Carta abierta a Carlos Mateo Balmelli  OPINIÃO 

12.07.2008 Golpe bajo, dice Fetrasep  POLITICA 

12.07.2008 Steibi lamenta las exclusiones  POLITICA 

12.07.2008 Tekojoja niega distanciamiento con Lugo, pero admite un bajón  POLITICA 

13.07.2008 ¿Obras para la navegación olvidadas o descartadas-  ECONOMIA 

13.07.2008 El principio del Uti Posidetis en los primeros gobiernos independientes  ECONOMIA 

13.07.2008 No se trata de sectarismo ni capricho, aclara gremialista  POLITICA 

14.07.2008 Cuarta carta de un ciudadano a Fernando Lugo  OPINIÃO 

14.07.2008 El P-MAS descarta crisis y pide no condicionar a Lugo  POLITICA 

14.07.2008 La Fetrasep decide hoy si sigue con Fernando Lugo  POLITICA 

15.07.2008 Frente Social y Popular, “en estado de alerta  POLITICA 

15.07.2008 La Fetrasep no oculta su desazón y anuncia clara postura intransigente  POLITICA 

20.07.2008 Soberanía es innegociable”, afirma Lugo en Venezuela  POLITICA 

23.07.2008 Canese hablará sobre cómo defender soberanía  POLITICA 

23.07.2008 Si prueban injusticia, debe reverse el Tratado  POLITICA 

24.07.2008 Empieza hoy un foro energético  POLITICA 

25.07.2008 Anuncian apertura de binacionales para la verificación de la Contraloría General  POLITICA 

26.07.2008 Futuro canciller renegociará Itaipú y Yacyretá, según Frente Social y Popular  POLITICA 

26.07.2008 Para gerentes de Itaipú, la libre disponibilidad implica riesgos  POLITICA 

27.07.2008 Una causa nacional  ECONOMIA 

29.07.2008 Campesinos invitan a Lugo a movilización en San Pedro  POLITICA 

30.07.2008 Desean concienciar sobre la renegociación en binacionales  POLITICA 

04.08.2008 En Itaipú, el gran Brasil despoja a un pequeño vecino  ECONOMIA 

07.08.2008 El lunes se debate sobre Itaipú en la sede histórica de Derecho  POLITICA 

07.08.2008 En su deseo de impugnar el pliego nacional, Lobao yerra o engaña  POLITICA 

09.08.2008 Fiscales en el recinto binacional, buen indicio  OPINIÃO 

09.08.2008 Lugo busca beneficio justo y equilibrado en hidroeléctricas  POLITICA 

09.08.2008 Organizan foro sobre temas energéticos  POLITICA 

10.08.2008 Canese pide que Itaipú sea una causa nacional  POLITICA 

10.08.2008 Se renegociará el Tratado de Itaipú  ECONOMIA 

11.08.2008 Hoy se realiza foro sobre soberanía energética  ECONOMIA 

12.08.2008 En estado de alerta se declara el Frente Social  POLITICA 

12.08.2008 Instan recurrir a La Haya y movilizaciones populares  POLITICA 

13.08.2008 Coraje para el cambio en Itaipú  OPINIÃO 

15.08.2008 No le tengo miedo a nadie, aseguró Fernando Lugo  POLITICA 

15.08.2008 Terminar con el robo de Argentina y Brasil al Paraguay  EDITORIAL 



17.08.2008 Geopolítica, nuestro mayor déficit  ECONOMIA 

17.08.2008 No debe esperarse ninguna concesión  ECONOMIA 

20.08.2008 Aludiendo a Itaipú y Yacyretá, Lugo reclama la solidaridad internacional  POLITICA 

21.08.2008 Conectividad debe ser cuestión de la soberanía nacional  ECONOMIA 

21.08.2008 Paraguay recibe menos de US$ 3 por MWh que cede a Eletrobrás en Itaipú  POLITICA 

27.08.2008 Negociaciones en Itaipú van por buen camino, afirma Canese  POLITICA 

07.09.2008 Cronología de una entrega anunciada (I)  ECONOMIA 

07.09.2008 Debemos renegociar Itaipú, insiste Canese  POLITICA 

07.09.2008 Lanzarán nuevo libro sobre el tema energético  ECONOMIA 

08.09.2008 Hombres escombro copan el Congreso  POLITICA 

08.09.2008 Brasil ofrecerá US$ 140 millones más para que no se renegocie Itaipú  POLITICA 

09.09.2008 Sin dar detalles, el canciller dice que se renegociará Itaipú  POLITICA 

10.09.2008 Tema energético en Cuba  POLITICA 

11.09.2008 UIP plantea al Gobierno necesidad de un amplio consenso político  ECONOMIA 

14.09.2008 Cronología de una entrega anunciada (2 y final)  ECONOMIA 

14.09.2008 Itaipú, transparencia, gastos sociales  ECONOMIA 

14.09.2008 Parlasur abordará “deudas ilegítimas”  POLITICA 

15.09.2008 Paraguay debe denunciar el Tratado de Itaipú para lograr renegociación  POLITICA 

17.09.2008 Modificación a tratado de Itaipú también beneficiará a Brasil  INTERNACIONAIS 

17.09.2008 No aceptar limosnas del Brasil, reclamar justicia  EDITORIAL 

18.09.2008 Clara resistencia para hablar de revisión del Tratado de 1973  POLITICA 

18.09.2008 Entendiendo la realidad en clave de ironía  OPINIÃO 

18.09.2008 Lugo llama a respetar la soberanía  INTERNACIONAIS 

23.09.2008 Reivindican el derecho territorial del Paraguay en represas binacionales  POLITICA 

24.09.2008 Con contrapropuesta llega el lunes 29 una misión brasileña del más alto nivel  POLITICA 

28.09.2008 Estamos más perdidos que Adán en el Día de la Madre  ECONOMIA 

28.09.2008 Los hombres del Presidente  ECONOMIA 

28.09.2008 Un atraso que ya pesa veinte años  ECONOMIA 

30.09.2008 Deciden profundizar estudios sobre precio justo y libre disponibilidad  ECONOMIA 

01.10.2008 Prevén también la interconexión de sistemas  ECONOMIA 

01.10.2008 Sobre Itaipú Informaron a los del Parlasur  ECONOMIA 

02.10.2008 Los reclamos paraguayos son tema de debate en São Paulo  POLITICA 

03.10.2008 Alientan la renegociación de Itaipú  POLITICA 

05.10.2008 El pequeño burgués de Itaipú  ECONOMIA 

05.10.2008 Verdades sin diplomacia en Itaipú  ECONOMIA 

12.10.2008 Liberales reclaman soberanía  POLITICA 

13.10.2008 Charlas sobre soberanía energética, en Economía  POLITICA 

14.10.2008 Club Liberal Alón pide repudiar Tratado de Itaipú  POLITICA 

14.10.2008 Ejecutivo insistirá en que se cumpla soberanía energética  POLITICA 

14.10.2008 Red contra deudas ilegítimas pide renegociar binacionales  POLITICA 

15.10.2008 Corrupción y usura colman tratados energéticos, afirman  POLITICA 

15.10.2008 Los alonianos del PLRA exigen que el Tratado de Itaipú sea renegociado  POLITICA 

15.10.2008 Quienes aprobaron son “traidores a la patria”  POLITICA 

15.10.2008 Si la ciudadanía no acompaña, se logrará poco, afirma Canese  POLITICA 

15.10.2008 Utilizar como antecedente logro boliviano sobre el gas  POLITICA 

20.10.2008 Hay malestar ante fuerte despliegue militar brasileño en zona fronteriza  POLITICA 

20.10.2008 Los Saltos del Guairá son nuestros desde que nacimos a la historia  POLITICA 

21.10.2008 Itaipú es el objetivo principal del agresivo decreto del presidente Lula  POLITICA 

21.10.2008 LA INTEGRACIÓN – Primera parte  SUPLEMENTAR 

21.10.2008 Los Saltos del Guairá son nuestros desde que nacimos a la historia  POLITICA 

21.10.2008 Reunión muy caldeada  POLITICA 

22.10.2008 Habla de una hipótesis muy remota  POLITICA 

22.10.2008 Sugieren que Paraguay busque apoyo foráneo  POLITICA 

23.10.2008 Acabó la dictadura militar  POLITICA 

23.10.2008 Dilapidando el tiempo  OPINIÃO 

23.10.2008 Reactivan Alianza para controlar al Gobierno  POLITICA 

25.10.2008 Contraloría afirma que Indert vendió irregularmente tierras de la Itaipú  ECONOMIA 



25.10.2008 Negociadores confían en resultados positivos sobre reclamos en Itaipú  POLITICA 

25.10.2008 No fueron los bandeirantes sino los diplomáticos los arrebatadores de nuestras 

tierras  

POLITICA 

26.10.2008 Nos quieren intimidar con ejercicios militares  EDITORIAL 

28.10.2008 La invención portuguesa del Ygurey salvó nuestra pertenencia de los Saltos del 

Guairá  

POLITICA 

28.10.2008 Tekojoja luchará por soberanía nacional en Itaipú y Yacyretá  POLITICA 

29.10.2008 La invención portuguesa del Ygurey salvó nuestra pertenencia de los Saltos del 

Guairá  

POLITICA 

30.10.2008 Los Saltos del Guairá continuaron bajo el dominio del Paraguay pese a los tratados 

de 1750 y 1777, gracias a Azara  

POLITICA 

01.11.2008 Las tentativas de recuperación de las tierras usurpadas mostraron que los Saltos no 

salieron del dominio paraguayo 

POLITICA 

02.11.2008 Interconexión Itaipú-Yacyretá es imprescindible para soberanía hidroeléctrica  EDITORIAL 

04.11.2008 El uti possidetis de 1810 favorece los derechos del Paraguay sobre los Saltos del 

Guairá  

POLITICA 

04.11.2008 Falsas expectativas  OPINIÃO 

05.11.2008 Los Próceres, Francia, Don Carlos, defendieron la intangibilidad de la soberanía 

nacional  

POLITICA 

06.11.2008 Los Próceres, Francia, Don Carlos, defendieron la intangibilidad de la soberanía 

nacional  

POLITICA 

09.11.2008 Un millón de paraguayos sucumbieron para que los Saltos del Guairá continuaran 

paraguayos  

POLITICA 

10.11.2008 El Paraguay debe disponer libremente de su energía hidroeléctrica  EDITORIAL 

10.11.2008 Un millón de paraguayos sucumbieron para que los Saltos del Guairá continuaran 

paraguayos  

POLITICA 

11.11.2008 El Brasil no se adjudicó los Saltos por el tratado Loizaga-Cotegipe  POLITICA 

12.11.2008 Brasil envía a Asunción nuevo embajador  POLITICA 

12.11.2008 El Brasil no se adjudicó los Saltos por el tratado Loizaga-Cotegipe  POLITICA 

12.11.2008 El Brasil no se adjudicó los Saltos por el tratado Loizaga-Cotegipe  POLITICA 

13.11.2008 Nunca pidieron informes...  POLITICA 

13.11.2008 El Tratado de 1872 consagró la pertenencia exclusiva del Paraguay sobre los Saltos 

del Guairá  

POLITICA 

14.11.2008 El Tratado de 1872 consagró la pertenencia exclusiva del Paraguay sobre los Saltos 

del Guairá  

POLITICA 

14.11.2008 Nota  NOTA 

15.11.2008 El Brasil instruyó a sus demarcadores para que trazaran la línea al norte y al oriente 

de los Saltos  

POLITICA 

16.11.2008 El Brasil instruyó a sus demarcadores para que trazaran la línea al norte y al oriente 

de los Saltos  

POLITICA 

17.11.2008 La demarcación de 1872-74 adoleció de fallas fundamentales en el Apa y en el 

Mbaracayú  

POLITICA 

18.11.2008 Renegociación no avanza  POLITICA 

19.11.2008 La demarcación de 1872-74 adoleció de fallas fundamentales en el Apa y en el 

Mbaracayú  

POLITICA 

20.11.2008 Cancillería convoca a embajador  POLITICA 

20.11.2008 Franco pide que violación brasileña sea tomada en serio  POLITICA 

20.11.2008 No violaron soberanía paraguaya, según embajador brasileño  POLITICA 

20.11.2008 Paraguay no permitirá violación de su soberanía, reitera Filizzola  POLITICA 

21.11.2008 Brasil niega que viola la soberanía paraguaya  POLITICA 

21.11.2008 Canciller reitera a Brasil que debe informar  POLITICA 

21.11.2008 Embajador brasileño y canciller se niegan a hablar de reunión  POLITICA 

21.11.2008 Los mapas de la demarcación de 1872 - 1874 no invalidan los derechos del 

Paraguay  

POLITICA 

21.11.2008 Lugo defiende sus primeros 100 días de gestión  POLITICA 

21.11.2008 Lugo quiso pedir explicaciones a Lula pero este no se hizo encontrar  POLITICA 

21.11.2008 Niegan invasión de territorio paraguayo  POLITICA 



21.11.2008 Operativo militar brasileño -ya no es un accidente-, afirma Soares  POLITICA 

21.11.2008 Piden que el Ejecutivo tome con seriedad  POLITICA 

22.11.2008 Brasil ignora reclamo sobre la violación de nuestra soberanía  POLITICA 

22.11.2008 Brasil niega incursión en frontera paraguaya  POLITICA 

23.11.2008 Cien días no son suficientes  POLITICA 

23.11.2008 Ministro brasileño niega atropello a la soberanía  POLITICA 

26.11.2008 Sugieren alianzas estratégicas para respaldar los reclamos en Itaipú  POLITICA 

26.11.2008 Una revolución tecnológica asigna a los Saltos del Guairá insospechado valor  POLITICA 

27.11.2008 En plena Guerra del Chaco el Brasil reclama los Saltos del Guairá presentando un 

famoso mapa  

POLITICA 

27.11.2008 Hamed- No hay deterioro en relaciones entre Paraguay y Brasil  INTERNACIONAIS 

27.11.2008 Recuperar soberanía en Itaipú es prioridad de la diplomacia  POLITICA 

29.11.2008 En plena Guerra del Chaco el Brasil reclama los Saltos del Guairá presentando un 

famoso mapa  

POLITICA 

30.11.2008 Se comprueba que las altas cumbres del Tratado son las del ramal Norte del 

Mbaracayú  

POLITICA 

01.12.2008 En plena Guerra del Chaco el Brasil reclama los Saltos del Guairá presentando un 

famoso mapa - Articulos - ABC Color 

ARTIGOS 

01.12.2008 Itaipú y Yacyretá deben servir para combatir la pobreza  POLITICA 

01.12.2008 Se comprueba que las altas cumbres del Tratado son las del ramal Norte del 

Mbaracayú  

POLITICA 

02.12.2008 Deciden reanudar campaña ciudadana “renegociación ya”  POLITICA 

02.12.2008 El presidente Kubitschek dispone de los Saltos como si fueran solo brasileños  POLITICA 

02.12.2008 Soberanía sobre binacionales debe ser una causa nacional  INTERIOR 

03.12.2008 Canese disertará mañana sobre Itaipú  ECONOMIA 

03.12.2008 Red latina a favor de renegociación  ECONOMIA 

04.12.2008 Aún siendo el Brasil soberano exclusivo de los Saltos, no podía prescindir del 

Paraguay  

POLITICA 

04.12.2008 Red latina, a favor de anulación de deudas  POLITICA 

05.12.2008 Aún siendo el Brasil soberano exclusivo de los Saltos no podía prescindir del 

Paraguay  

POLITICA 

06.12.2008 Aún siendo el Brasil soberano exclusivo de los Saltos no podía prescindir del 

Paraguay  

POLITICA 

06.12.2008 Diario español destaca batalla eléctrica sudamericana  INTERNACIONAIS 

07.12.2008 Diario español destaca batalla eléctrica sudamericana  POLITICA 

07.12.2008 Reclamo sobre Itaipú es un acto de soberanía como la Guerra del Chaco  POLITICA 

08.12.2008 El Brasil declara en 1962 que los Saltos se encuentran íntegramente dentro de su 

territorio  

POLITICA 

09.12.2008 Brasil desconoce propuesta paraguaya de perdón en Itaipú ABC Color ECONOMIA 

10.12.2008 Independencia o soberanía  OPINIÃO 

10.12.2008 Ninguna ocupación brasilera de los Saltos puede invalidar el Tratado de 1872  POLITICA 

11.12.2008 Las actas de la demarcación de 1872-74 no dicen lo que acerca de los Saltos afirma 

el Brasil  

POLITICA 

12.12.2008 Embajadores recuerdan a Lugo la promesa de un gran pacto nacional  POLITICA 

12.12.2008 Las actas de la demarcación de 1872-74 no dicen lo que acerca de los Saltos afirma 

el Brasil  

POLITICA 

13.12.2008 El Preámbulo del Tratado Ibarra-Mangabeira no dice acerca de los Saltos lo que 

sostiene el Brasil  

POLITICA 

14.12.2008 El Preámbulo del Tratado Ibarra-Mangabeira no dice acerca de los Saltos lo que 

sostiene el Brasil  

POLITICA 

14.12.2008 El zorro pierde el pelo, pero no las mañas  ECONOMIA 

15.12.2008 Los mapas alegados por el Brasil no le dan título alguno sobre los Saltos del 

Guairá  

POLITICA 

16.12.2008 Los mapas alegados por el Brasil no le dan título alguno sobre los Saltos del 

Guairá  

POLITICA 

16.12.2008 Lula conversará con Lugo sobre divergencias en torno a Itaipú  INTERNACIONAIS 

17.12.2008 Apoyan demanda de nuestro país en Itaipú  ECONOMIA 



17.12.2008 Debatirán sobre la soberanía energética  POLITICA 

17.12.2008 Los mapas alegados por el Brasil no le dan título alguno sobre los Saltos del 

Guairá  

POLITICA 

17.12.2008 Lugo insistirá ante Lula en renegociar Tratado de Itaipú  POLITICA 

17.12.2008 Mercosur coincide en integración como un antídoto contra la crisis  INTERNACIONAIS 

18.12.2008 El Brasil rectifica su primera posición sobre el aprovechamiento de los Saltos, pero 

no modifica sus pretensiones de soberanía exclusiva 

POLITICA 

19.12.2008 El Brasil rectifica su primera posición sobre el aprovechamiento de los Saltos, pero 

no modifica sus pretensiones de soberanía exclusiva  

POLITICA 

20.12.2008 Interconexión, símbolo de soberanía  POLITICA 

20.12.2008 Los tratados y el Derecho Internacional trazan caminos insoslayables para la 

solución del problema del Guairá  

POLITICA 

21.12.2008 Los tratados y el Derecho Internacional trazan caminos insoslayables para la 

solución del problema del Guairá  

POLITICA 

22.12.2008 Recapitulación y conclusión- Soberanía paraguaya sobre los Saltos; condominio 

paraguayo-brasileño para su explotación  

POLITICA 

23.12.2008 Amplían denuncia contra el senador  POLITICA 

23.12.2008 El 85% de energía exportada en la región es paraguayo  POLITICA 

23.12.2008 Recapitulación y conclusión- Soberanía paraguaya sobre los Saltos; condominio 

paraguayo-brasileño para su explotación  

POLITICA 

24.12.2008 De “leonino” califica el Jefe de Estado al Tratado de Itaipú  POLITICA 

24.12.2008 Diez puntos para la defensa de los Saltos del Guairá. Texto de una conferencia que 

no pudo ser pronunciada  

POLITICA 

24.12.2008 La hora de la verdad para el presidente Lugo  OPINIÃO 

25.12.2008 Diez puntos para la defensa de los Saltos del Guairá. Texto de una conferencia que 

no pudo ser pronunciada  

POLITICA 

26.12.2008 Almada pide a Lula abrir los archivos de la Guerra Grande  POLITICA 

26.12.2008 Ambos Tekojoja hacen denuncias  POLITICA 

26.12.2008 Diez puntos para la defensa de los Saltos del Guairá. Texto de una conferencia que 

no pudo ser pronunciada  

POLITICA 

27.12.2008 Frente Social dice que marcha del 2009 no será boicoteada  POLITICA 

27.12.2008 Stroessner recibió coima para firmar Itaipú, dicen  POLITICA 

28.12.2008 Pedido de Laíno a Mateo Balmelli  POLITICA 

30.12.2008 Insistirán en la soberanía  POLITICA 

02.01.2009 Debate sobre soberanía en Itaipú-Yacyretá   POLITICA 

03.01.2009 Exportar libremente energía es la solución   POLITICA 

04.01.2009 Binacionales injustas   ECONOMIA 

04.01.2009 Recuperar soberanía y analizarla con la gente   POLITICA 

06.01.2009 Debatirán sobre Itaipú y Yacyretá   POLITICA 

07.01.2009 Debaten sobre soberanía en Itaipú y en Yacyretá   POLITICA 

08.01.2009 Gobierno de Lula minimiza apoyo del Movimiento de Campesinos Sin Tierra 

brasileño a Lugo 

POLITICA 

08.01.2009 Hacer de Itaipú una causa nacional   ECONOMIA 

09.01.2009 Planalto espía contactos de paraguayos con MST   ECONOMIA 

09.01.2009 Un simple refrito, pero qué hay detrás   ECONOMIA 

10.01.2009 Defienden lobby paraguayo en Brasil   POLITICA 

11.01.2009 Recuperación de nuestra soberanía energética   ECONOMIA 

16.01.2009 No renunciarán a soberanía energética   ECONOMIA 

16.01.2009 Soberanía es causa latinoamericana   ECONOMIA 

18.01.2009 Alón defiende soberanía   POLITICA 

18.01.2009 La decisión es binacional, pero en instancias técnicas de Itaipú   ECONOMIA 

18.01.2009 Las represas de la gran patria sudamericana   ECONOMIA 

19.01.2009 Otro atropello a la soberanía paraguaya   ECONOMIA 

20.01.2009 Sigue hoy el debate sobre las binacionales   ECONOMIA 

21.01.2009 Hoy debaten sobre soberanía energética   ECONOMIA 

22.01.2009 Instan a recuperar la soberanía energética   POLITICA 

22.01.2009 Mañana harán foros sobre hidroeléctricas   POLITICA 



23.01.2009 Instalan permanente plenaria por restitución de la soberanía nacional   ECONOMIA 

24.01.2009 Ejecutivo expondrá en el Foro Social de Belem reivindicación sobre Itaipú   ECONOMIA 

24.01.2009 Frente Social organiza un seminario sobre energía   POLITICA 

25.01.2009 Operación no tiene la autorización legal   POLITICA 

25.01.2009 Argentina y Brasil 1857 (I)   SUMPLEMENTOS 

25.01.2009 Dirigente social del Brasil afirma que el Tratado fue un robo vergonzoso   POLITICA 

25.01.2009 Facultad de Derecho (UNA) lanzó su “Revista”   ECONOMIA 

25.01.2009 Reunión previa al diálogo entre Lugo y Lula da Silva   POLITICA 

26.01.2009 Afectados por represas de Brasil reconocen la lucha   POLITICA 

26.01.2009 Nota  NOTA 

26.01.2009 Paraguay insistirá para que Brasil pague un precio justo   POLITICA 

26.01.2009 Reclamo energético en foro mundial   POLITICA 

28.01.2009 El Presidente viaja el jueves al Brasil   POLITICA 

28.01.2009 La soberanía energética para superar la pobreza   POLITICA 

29.01.2009 Brasil no renegociará Itaipú, pero puede cuadruplicar tarifa  POLITICA 

29.01.2009 Itaipú, en Foro Parlamentario   POLITICA 

29.01.2009 Jóvenes debatirán sobre Itaipú   POLITICA 

29.01.2009 Leonardo Boff se suma al reclama paraguayo   POLITICA 

29.01.2009 Nuestro país no renunciará a la lucha por su soberanía energética   POLITICA 

29.01.2009 Paraguay no debe seguir tolerando violaciones a su soberanía en Itaipú- - Abc Tv  EDITORIAL 

29.01.2009 Paraguay no debe seguir tolerando violaciones a su soberanía en Itaipú   EDITORIAL 

30.01.2009 Es absurda negativa del Brasil ante los reclamos sobre Itaipú   POLITICA 

30.01.2009 Panel sobre energía y soberanía organiza delegación paraguaya   POLITICA 

31.01.2009 Denuncian corrupción y usurpación   POLITICA 

31.01.2009 Plazo para llegar a un acuerdo sobre Itaipú es dos años, afirma canciller   POLITICA 

31.01.2009 Una asamblea pública apoya expresiones de Lugo en Belem   POLITICA 

01.02.2009 ¿A quién favorece la reducción del embalse de Itaipú-   ECONOMIA 

01.02.2009 Paraguay insiste en reclamar derechos en Itaipú, afirman   POLITICA 

02.02.2009 Debatieron sobre las binacionales en Faeni   ECONOMIA 

04.02.2009 Dicen que golpistas merodean   POLITICA 

04.02.2009 Sigue plenaria por la soberanía energética   ECONOMIA 

05.02.2009 Gobierno resalta avances logrados en tema Itaipú durante Foro Social   POLITICA 

07.02.2009 Brasil pide no negociar tema Itaipú a través de la prensa   POLITICA 

07.02.2009 Coordinadora endurece posición y anuncia medidas   POLITICA 

07.02.2009 Destacan apoyo recibido en el Foro Social   POLITICA 

08.02.2009 Itaipú inicia obras para aumentar capacidad eléctrica del Paraguay   POLITICA 

08.02.2009 Un experto en derecho internacional   POLITICA 

09.02.2009 Empedrados- la vía más rápida para crear puestos de trabajo   EDITORIAL 

10.02.2009 Equipo asesor energético definirá estrategia   POLITICA 

12.02.2009 Este año apuntan a tema energético   POLITICA 

12.02.2009 Hacia una política nacional energética   POLITICA 

13.02.2009 Apoyan negociaciones abiertas en tema Itaipú   POLITICA 

13.02.2009 Frente aún no define la fecha para movilización   POLITICA 

14.02.2009 Apoyan a Lugo en lucha por soberanía energética   POLITICA 

15.02.2009 El Brasil aprovecha nuestras aguas en Itaipú   ECONOMIA 

21.02.2009 Brasileños que apoyan causa nacional estarán en foro del FSP   POLITICA 

21.02.2009 Jóvenes reclaman nuestra soberanía en Itaipú   SUPLEMENTOS 

21.02.2009 Soberanía, prioridad de política exterior   POLITICA 

22.02.2009 Asistencialismo vs. Deficiencia del Estado (II)   ECONOMIA 

26.02.2009 El Gobierno acelera su plan energético nacional   POLITICA 

26.02.2009 Marcharán hasta la hidroeléctrica, hoy   POLITICA 

27.02.2009 El mercantilismo- oro y plata es la cuestión ARTIGO 

01.03.2009 Operación de optimización en Itaipú terminó con una pérdida de 200 GWh   ECONOMIA 

01.03.2009 Los héroes y la causa nacional   OPINIÃO 

02.03.2009 El Frente Social exigirá acciones concretas a Lugo   POLITICA 

02.03.2009 Exhortan a reflexionar sobre el presente   POLITICA 

03.03.2009 Movimientos brasileños respaldan renegociación   POLITICA 



03.03.2009 Proponen restitución de la soberanía  ECONOMIA 

30.03.2009 Exigen construcción de todas las obras   ECONOMIA 

26.04.2009 Los términos del Tratado fueron nefastos”, dijo Farina   ECONOMIA 

26.04.2009 Predominio del Brasil en Itaipú es claro y urge reparación histórica   ECONOMIA 

26.04.2009 ANDE, Itaipú y la matriz energética nacional   ECONOMIA 

26.04.2009 Diplomacia paraguaya puede obtener logros   ECONOMIA 

26.04.2009 Paraguay no renuncia al precio justo y libre energía   ECONOMIA 

26.04.2009 Priorizar reivindicación del precio justo   ECONOMIA 

26.04.2009 Protestan frente a embajada de Brasil en Asunción   POLITICA 

27.04.2009 Compatriotas se movilizan en Nueva York, París y Madrid   POLITICA 

27.04.2009 En protesta ante Embajada de Brasil exigieron el precio justo en la Itaipú   POLITICA 

27.04.2009 Rescatan interés en lucha por soberanía   POLITICA 

29.04.2009 Debate estudiantil sobre energía   LOCAL 

01.05.2009 Confían en que avanzará la negociación sobre Itaipú   POLITICA 

02.05.2009 Gobierno insistirá en reclamo sobre Itaipú   POLITICA 

02.05.2009 La soberanía es una tarea titánica   POLITICA 

01.06.2009 Debaten sobre Itaipú en colegio San José   ECONOMIA 

04.06.2009 Lugo afirma que Paraguay seguirá el ejemplo cubano   POLITICA 

04.06.2009 Paraguay denuncia ante OEA que recibe migajas en Itaipú  POLITICA 

04.06.2009 Soberbia y mentiras de Samek, rechazan   POLITICA 

08.06.2009 Charla sobre la soberanía energética   ECONOMIA 

08.06.2009 Piden desistir de acción para que Itaipú sea controlada   POLITICA 

09.06.2009 Sintecho prevén presentar reclamos a Lugo   LOCAL 

14.06.2009 Itaipú, escándalo binacional que nos sigue perjudicando  ECONOMIA 

21.06.2009 El Tratado leonino de la Itaipú Binacional   ECONOMIA 

22.06.2009 Encuentro de Lugo y Lula, en suspenso   POLITICA 

22.06.2009 Las contralorías de Paraguay y Brasil pueden revisar Itaipú, dice canciller   POLITICA 

25.06.2009 El Brasil acepta a Lara Castro como embajador   POLITICA 

25.06.2009 Lugo dice que no cederá en reclamo sobre Itaipú   POLITICA 

26.06.2009 Fernando Lugo ratifica que el Gobierno no cederá en su reclamo sobre Itaipú  POLITICA 

28.06.2009 Las subestaciones seccionadoras de Itaipú   ECONOMIA 

30.06.2009 Charla sobre la soberanía energética en el San José   ECONOMIA 

02.07.2009 Lugo anuncia acuerdo de cogestión plena en directorio de Itaipú   POLITICA 

05.07.2009 Energía limpia, la oportunidad de Paraguay   ECONOMIA 

06.07.2009 Paraguay recibe apoyo bolivariano sobre energía   POLITICA 

16.07.2009 ¿Es suficiente vender solamente al Brasil-   ECONOMIA 

16.07.2009 Llamativo cambio de actitud de Brasil sobre reclamo de Paraguay en Itaipú   ECONOMIA 

17.07.2009 Paraguay insiste en venta directa de energía a Brasil   POLITICA 

17.07.2009 Preparan acto por la soberanía energética   ECONOMICA 

18.07.2009 El Brasil no cumple ni quiere cumplir su compromiso en el Tratado de Itaipú ARTIGOS 

18.07.2009 En Brasil dan por hecho un acuerdo sobre Itaipú   POLITICA 

18.07.2009 Itaipú- en juego la dignidad y soberanía   SUPLEMENTOS  

19.07.2009 En Brasil dicen que Paraguay venderá libremente su excedente energético   POLITICA 

19.07.2009 Harán acto por la soberanía hidroeléctrica   POLITICA 

19.07.2009 Militarización como medida de presión   INTERIOR 

19.07.2009 Ni rechazadas, tampoco aprobadas   POLITICA 

20.07.2009 ¡Cambio en Itaipú, un simple gatopardismo-   OPINIÃO 

20.07.2009 Debate sobre Itaipú harán mañana   POLITICA 

20.07.2009 Paraguay espera hoy propuesta brasileña  NACIONAIS 

21.07.2009 Construirán nueva línea de transmisión de energía NACIONAIS 

21.07.2009 Debaten hoy sobre Itaipú   POLITICA 

21.07.2009 Soberanía energética no se logra con la venta al mercado brasileño   OPINIÃO 

22.07.2009 Convocan a movilizarse a favor de reclamos sobre Itaipú  NACIONAIS 

22.07.2009 Si judicializa sus reclamos en Itaipú, Paraguay -gana de punta a punta-   POLITICA 

24.07.2009 Apoyan reclamo paraguayo   POLITICA 

24.07.2009 Reclaman a Lula el respeto a la soberanía hidroeléctrica de Itaipú   POLITICA 

24.07.2009 Soberanía energética para reforma agraria   POLITICA 



25.07.2009 Acuerdo es un -inicio positivo-, dice Carrizosa   POLITICA 

25.07.2009 Los reclamos paraguayos en Itaipú   SUPLEMENTOS 

25.07.2009 Mucho triunfalismo y pocos logros en Itaipú   POLITICA 

25.07.2009 Muestra de que estamos tomando conciencia   SUPLEMENTOS 

26.07.2009 El acuerdo con Brasil avanza hacia la soberanía energética   POLITICA 

26.07.2009 Focalizar venta solo al Brasil sería un error   POLITICA 

26.07.2009 La soberanía sigue pendiente-   POLITICA 

26.07.2009 Solo el 20% reclamado por Paraguay en Itaipú se logró   POLITICA 

23.08.2009 Abramos en Itaipú otro frente de la guerra semántica   SUPLEMENTOS 

24.08.2009 Avanzan acuerdos firmados con Brasil  POLITICA 

28.08.2009 Balmelli dijo que Itaipú dejó de ser -alcancía- de políticos NACIONAIS 

01.09.2009 Lugo se lanza contra los que ponen en duda sus -logros POLITICA 

01.09.2009 Solo se agrandó la migaja   POLITICA 

02.09.2009 Lugo da por cumplido su objetivo en Itaipú  ARTIGOS 

06.09.2009 Canciller desconoce gestiones para vender royalties de Itaipú  ECONOMIA 

22.12.2009 Denuncian nueva entrega en Itaipú  ARTIGOS 

23.12.2009 Lugo había prometido renegociar Itaipú y no aceptar más migajas  ARTIGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	CONFLITO DIPLOMÁTICO ENTRE BRASIL E PARAGUAI EM 2008-2009:CONTESTAÇÃO DA HIDRO-HEGEMONIA BRASILEIRA
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	1. INTRODUÇÃO
	2. HIDRO-HEGEMONIA E SOBERANIA: INTERAÇÃO ENTREESTADOS E DOMÍNIO DAS ÁGUAS TRANSFRONTEIRIÇAS
	1.1 Estado, Poder Político e Território
	1.1.1 Interação entre os Estados no Sistema Internacional
	1.1.2 Recursos Hídricos Transfronteiriços e a Armadilha Territorial

	1.2 Soberania Realista e Soberania no Século XXI
	1.2.1 Soberania Clássica e o Realismo Político
	1.2.2 Soberania Compartilhada e a Interdependência

	1.3 Hidropolítica
	1.3.1 Conflito e Cooperação
	1.3.2 Hidro-hegemonia

	1.4 Considerações Parciais

	2. ÁGUAS DO ALTO PARANÁ E O PODER GEOGRÁFICO BRASILEIRO
	2.1 A Bacia do Paraná na Bacia do Prata
	2.1.1 Distribuição Territorial da Bacia do Paraná
	2.1.2 Controle Físico do Fluxo Hídrico da Bacia do Alto Paraná

	2.2 Limite Territorial entre Brasil e Paraguai
	2.2.1 Precedentes Históricos
	2.2.2 Limite territorial Brasil – Paraguai
	2.2.3 Litígio territorial e a Ata de Iguaçu
	2.2.4 Tratado de Itaipu: controle normativo do fluxo hídrico

	2.3 Considerações Parciais

	3. CONTESTAÇÃO DA HIDRO-HEGEMONIA POR MEIO DO CONFLITO:PODER MATERIAL X PODER IDEACIONAL
	3.1 Soberania Hidrelétrica e o Poder Ideacional Paraguaio
	3.1.1 Gênese da Soberania Hidrelétrica
	3.1.2 Processo de Consolidação e Significado Contestatório
	3.1.3 Difusão da Ideia

	3.2 Itaipu Binacional na Agenda Bilateral do Governo Nicanor Duarte Frutos
	3.2.1 Poder Material Brasileiro: Manutenção do Status Quo
	3.2.2 Contexto Histórico e Crítica do Poder Material Brasileiro

	3.3 Inserção da Soberania Hidrelétrica na Agenda Bilateral
	3.3.1 Da Eleição à Posse: Construção do Poder de Negociação
	3.3.2 O Poder de Negociação Sai da Inércia
	3.3.3 O Conflito: Poder Ideacional x Poder Material no Nível Técnico
	3.3.3.1 O Conflito: Poder Ideacional x Poder Material no Nível Político

	3.3.4 Elevação das Divergências aos Presidentes
	3.3.5 A Soberania Hidrelétrica na Agenda Bilateral do Governo Lugo

	3.4 Conclusões Parciais

	4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	ANEXO 1




