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RESUMO 

 

Este estudo tem como finalidade mensurar a relevância da compensação financeira 

provenientes dos royalties da usina hidrelétrica de Itaipu e o impacto que as mesmas resultam 

nos indicadores sociais e econômicos dos municípios analisados. Foram  levados em 

consideração as principais arrecadações tanto do ponto de vista municipal, quanto dos 

repasses da União. Com auxilio de ferramentas e dados governamentais serão traçados 

comparativos entre cidades pertencentes à mesma faixa populacional do estado do Paraná 

com o intuito de concluir se o custo de oportunidades de ter parte de suas áreas alagadas, 

resultam na eficiência da gestão municipal. 

 

Palavras-chaves: Royalties; Itaipu; Paraná; Compensação Financeira.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to measure the relevance of financial compensation from the royalties from 

Itaipu hydroelectric plant and the impact they result in social and economic indicators of the 

municipalities analyzed. Were considered major collections both from the standpoint of 

municipal, as the transfers of the Union With the aid of government tools and data will be 

drawn comparisons between cities within the same age population of the state of Paraná in 

order to conclude whether the cost of opportunities to take part of their wetlands, resulting in 

the efficiency of municipal management. 

 

Keywords: Royalties; Itaipu; Paraná; Financial Compensation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo tem como objetivo conhecer melhor o aproveitamento dos recursos 

provenientes dos royalties das usinas de Itaipu, destinado aos seus respectivos municípios 

alagados, pela exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. 

Primeiramente, é necessário entender a natureza destes recursos: o montante, as leis, a 

população, a quantidade de terra alagada, como estão alocados estes recursos do ponto de 

vista social bem como seus indicadores econômicos. 

Segundo a Lei nº 9.648/1998, mensalmente 6,75% do valor da energia produzida nas 

usinas hidrelétricas serão transformadas em compensação financeira a serem pagos pela 

concessionária de serviço de energia elétrica aos Estados, Distrito Federal, aos Municípios. 

Serão contemplados também os territórios afetados por instalações destinadas à produção de 

energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios. 

Atualmente no Brasil, 22 estados sofrem diretamente pelo alagamento dos 

reservatórios das usinas hidrelétricas, porém, segundo Jornal O Globo (2011) apenas uma 

pequena parte dos 663 municípios indenizados recebe algum valor significativo desta verba. 

No caso dos royalties de Itaipu (2013), os municípios afetados totalizam 16 cidades, 

sendo elas: Santa Helena, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Diamante D’Oeste, Entre Rios o Oeste, 

Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, São José 

das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Terra Roxa. Além das 

localidades acima citadas, alguns departamentos da União também tem o direito a 

um percentual sobre os  royalties de Itaipu, são eles: o Ministério do Meio Ambiente,  o 

Ministério de Minas e Energia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico. 

Para mensurar a evolução dos municípios contemplados com os benefícios acima 

citados, contrastaremos as arrecadações dos municípios com os índices de crescimento 

econômico e sociais. Estes índices compilam dados referentes ao nível de instrução, 

natalidade, mortalidade, analfabetismo, desemprego entre outros. A partir da interação desses 

dados, são extraídos os indicadores que terão como finalidade apontar a relevância do 

recebimento desses recursos provenientes de Itaipu com relação ao resultado que estas 

cidades previamente selecionadas. 
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2. OBJETIVO 

 

 

O objetivo traçado por este trabalho é a realização de um estudo sobre o reflexo dos 

benefícios gerados a partir da compensação financeira das usinas de Itaipu e seus impactos 

nos municípios contemplados, levando em conta os indicadores socais e econômicos. A partir 

desta realidade, esse trabalho visa analisar a utilização destes recursos, a fim de atender se o 

custo de oportunidade de ter suas áreas alagadas resultaram em eficiência nos indicadores 

sócio econômicos das cidades avaliadas. Com isso será analisado se realmente este montante 

gera uma vantagem competitiva para estas cidades. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. Royalties 

 

 

A palavra royalty possui origem muito remota. Derivada de Royal, legitimada na 

monarquia por “aquilo que pertence ao Rei”, denota da compensação financeira pela 

utilização de recursos naturais (água, minério, madeira), recolhido pelo chefe maior da 

monarquia ou por nobres donos das terras. A contemporaneidade desta expressão mantém 

suas origens ideológicas, porém no atual contexto possui sua prática formalizada e 

regulamentada pelo novo Estado (LEAL e SERRA, 2003) 

No Brasil existem diferentes modalidades de Royalties com suas respectivas normas. 

São pagos ao município, estado e governo das respectivas áreas exploradas, compensações 

financeiras pela extração de recursos minerais, minérios metálicos, minérios fosseis (carvão 

mineral, gás natural e petróleo) e por áreas alagadas (hidrelétricas). Esta ultima será o foco 

central da discussão deste estudo. 

Conforme se pode abstrair do preâmbulo da Lei Nº 7.990/89: 

 

Institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação financeira pelo 

resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, 

plataformas continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras 

providências. (Art. 21, XIX da CF) 

 

 

3.1.1. Royalties da água 

 

 

A lei dos royalties da água tem como finalidade principal compensar o alagamento dos 

municípios afetados, compensando-os pelo não aproveitamento desta parcela territorial. Além 

disso é importante notar outros tributos como: IPTU, ITBI, ISS deixam de ser arrecadados 

pela não habitação destas terras alagadas. Este embate justifica e torna legítima a 

compensação paga pela concessionária que explora este recurso. 
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Segundo o artigo 1º da Lei Nº 7.990/89, o aproveitamento de recursos hídricos, para 

fins de geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaisquer dos regimes 

previstos em lei, ensejará compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

a ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida por essa Lei. 

Entretanto, existem alguns casos especiais, as chamadas PCHs (pequenas centrais 

hidrelétricas),que de acordo com o Art. 4º da Lei supramencionada, são isentas do pagamento 

deste tributo se preenchidos os seguintes requisitos estabelecidos pela Lei: 

 
Art. 4º É isenta do pagamento de compensação financeira a energia elétrica: 

 I - produzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal igual ou inferior 

a 10.000 kW (dez mil quilowatts); 

II - gerada e consumida para uso privativo de produtor (autoprodutor), no montante 

correspondente ao seu consumo próprio no processo de transformação industrial; 

quando suas instalações industriais estiverem em outro Estado da Federação, a 

compensação será devida ao Estado em que se localizarem as instalações de geração 

hidrelétrica; 

III - gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a instalação 

consumidora se localizar no Município afetado 

 

 

3.1.2. Principais concessionárias de hidrelétricas do país 

 

 

Torna-se importante então conhecer quais são as 10 maiores concessionárias geradoras 

energia por meio do aproveitamento dos nossos recursos fluviais, no país. 

Na tabela 1 observam-se quais são e qual o potencial de cada uma destas empresas. 

Cada empresa pode ser detentora de uma ou mais usinas hidrelétricas, portanto o número de 

quantidade de energia é o somatório de todas as usinas pertencentes ao grupo. Atualmente o 

Brasil possui um total de 2.910 empreendimentos em operação, gerando 124.353.130 

kW/ANO. Segundo a ANEEL (2013): 
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Agentes do Setor Potência Inst. (kW/ano) 

1º Companhia Hidro Elétrica do São FranciscoCHESF 10.615.131 

2º Furnas Centrais Elétricas S/A.FURNAS 9.869.328 

3º Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A.ELETRONORTE 9.296.454,10 

4º Companhia Energética de São PauloCESP 7.461.270 

5º TractebelEnergia S/ATRACTEBEL 7.141.450 

6º ItaipuBinacionalITAIPU 7.000.000 

7º CEMIG Geração e Transmissão S/ACEMIG-GT 6.779.176 

8º PetróleoBrasileiro S/APETROBRÁS 6.216.664,60 

9º Copel Geração e Transmissão S.A.COPEL-GT 4.929.407 

10º AES Tietê S/A 2.652.050 

Tabela 1- Classificação dos agentes do setor hidrelétrico 

Fonte: ANEEL - 2013 

 

 

Figura 1 - Classificação dos agentes hidrelétricos 

Fonte: ANEEL 

 

 

3.1.3. Regulamentação 

 

 

Quando ANEEL atinge um crescimento referente à estrutura nacional de energia no 

Brasil, se fez  necessário a criação de uma entidade federal de regulamentação para 

implementar uma Política Nacional de Recursos Hídricos, com a finalidade de estabelecer 

regras. A ANA – Agencia Nacional de Água é uma autarquia, com autônima administrativa e 
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financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente com a finalidade de implementar a 

Política Nacional dos Recursos Hídricos. 

Conforme o artigo 4º, da Lei No 9.984, de 17 de julho de 2000, é função principal da 

ANA: 

 

Art. 4o A atuação da ANA obedecerá aos fundamentos, objetivos, diretrizes e 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e será desenvolvida em 

articulação com órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe: 

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do 

cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos; 

II – disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o 

controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos; 

(...)  

 

Se por um lado existia uma autarquia que deveria se empenhar na fiscalização dos 

recursos hídricos, por outro lado, fazia-se necessária a criação de outra agência complementar, 

que despenderia seus esforços na regulamentação da geração da energia elétrica produzida no 

país. Foi criada então a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com o 

Decreto Nº 2.335, de 6 de Outubro de 1997. 

Segundo o Art  4º compete à ANEEL: 

 
Art. 4º À ANEEL compete: 

I - implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração de 

energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica; 

II - incentivar a competição e supervisioná-la em todos os segmentos do setor de 

energia elétrica; 

(...) 

IV - regular os serviços de energia elétrica, expedindo os atos necessários ao 

cumprimento das normas estabelecidas pela legislação em vigor; 

V - regular e fiscalizar a conservação e o aproveitamento dos potenciais de energia 

hidráulica, bem como a utilização dos reservatórios de usinas hidrelétricas; 

VI - regular e fiscalizar, em seu âmbito de atuação, a geração de energia elétrica 

oriunda de central nuclear; 

(...) 

 

 

3.1.4. Itaipu 

 

 

Localizada em uma região de fronteira do Rio Paraná, a usina hidrelétrica foi 

idealizada em 1960, a partir do avanço das primeiras negociações de cooperação entre Brasil e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
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Paraguai. O local escolhido para a construção era conhecido como Itaipu, que em tupi 

significa "a pedra que canta".  

O acordo foi de fato firmado, com a assinatura do tratado de 1973, que designou a 

fonte de financiamento da obra e a operação da empresa. Com o modelo de sociedade 

binacional, os dois países se tornaram proprietários igualmente. Cada um dos países tem 

direito a 50% da energia produzida. Caso uma das partes não use toda a energia gerada, deve 

vender o excedente ao parceiro (ITAIPU). 

Atualmente, o Paraguai utiliza cerca de 5% da energia gerada em Itaipu, montante 

suficiente para abastecer 95% de sua demanda por eletricidade. O restante é vendido ao 

Brasil, mas como o governo brasileiro financiou praticamente sozinho os gastos na construção 

da usina, existe uma dívida paraguaia que acabará apenas em 2023. Até lá, a energia vendida 

para o Brasil continuará sofrendo abatimento. O valor da construção da hidrelétrica girou em 

torno de US$ 14 bilhões, onde o Paraguai entrou com apenas US$ 50 milhões, financiados 

pelo Banco do Brasil (ANEEL, 1973). 

 

 

3.1.5. Repartição dos royalties 

 

 

Torna-se importante então externar as variáveis responsáveis pela quantificação destas 

compensações financeiras aos seus respectivos receptores. Foi criada então a Lei 7.990/89, 

que regulamenta as compensações financeiras das explorações de petróleo, gás natural, 

recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais. 

  

Conforme o artigo 17, da Lei 7.990 de 28 de dezembro de 1989, do valor total 

proveniente da exploração dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, 

deverá ser tributado 6,75% deste montante, destinado ao recolhimento de royalties. Todo este 

valor conforme citado acima, quando explicitada às competências da ANEEL, deverão ser 

precificadas pela a mesma. 

 

Art. 17. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de que trata a 

Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989, será de seis inteiros e setenta e cinco 

centésimos por cento sobre o valor da energia elétrica produzida, a ser paga por 

titular de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em cujos territórios se localizarem 
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instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas 

por águas dos respectivos reservatórios, e a órgãos da administração direta da União. 

 

Deste total recolhido segundo o artigo 29, da Lei 9.984 de 17 de Julho de 2000, a 

repartição deverá ser feita da seguinte maneira: 

 

Art. 29 

(...) 

“I – quarenta e cinco por cento aos Estados;" 

"II - quarenta e cinco por cento aos Municípios;" 

"III – quatro inteiros e quatro décimos por cento ao Ministério do Meio Ambiente;" 

(NR) 

"IV – três inteiros e seis décimos por cento ao Ministério de Minas e Energia;" (NR) 

"V – dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 
 

 

 

Ou seja: 

 

Distribuição Mensal da Compensação Financeira em Porcentagem 

Estado 45% 

Município 45% 

Ministério do Meio Ambiente 4,4% 

Ministério de Minas e Energia 3,6% 

Ministério de Ciência e Tecnologia 2% 

Total..................................................................................................... 100% 

Tabela 2 - Distribuição Mensal da Compensação Financeira 

Fonte: BRASIL, Lei 9.984 - 2000 

 

 

Está presente também na Lei 9.984, de Julho de 2000, a indicação para a divisão dos 

45% referentes aos Municípios. Segundo esta Lei, deveria ser dividido dentro da cota 

destinada aos municípios, 85% para os afetados diretamente (lindeiros) e 15% aos afetados 

indiretamente pelos reservatórios da usina de Itaipu: 

 

 Art. 29 

(...) 

§ 3º A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados os percentuais definidos 

no caput deste artigo, sem prejuízo das parcelas devidas ao DNAEE e ao Ministério 

da Ciência e Tecnologia, ao Estado do Paraná e aos Municípios por ela diretamente 

afetados, 85% (oitenta e cinco por cento) dos royalties devidos por Itaipu Binacional 

ao Brasil, previstos ao Anexo C, item III do Tratado de Itaipu, assinado em 26 de 

março de 1973, entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, 

bem como nos documentos interpretativos subseqüentes, e 15% (quinze por cento) 
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aos Estados e Municípios afetados por reservatórios a montante da Usina de Itaipu, 

que contribuem para o incremento de energia nela produzida. 

 

 

3.2. Arrecadações e repasse 

 

 

3.2.1. Arrecadação municipal 

 

 

Para a saúde financeira dos municípios existem inúmeras maneiras de captação de 

recursos. Os impostos municipais, fonte de renda abstraída através da tributação direta à 

população, entidades e organizações que exercem atividade no município é considerada fonte 

primordial de renda para a cidade, porém outras fontes de renda são de grande importância 

para alavancar o caixa municipal. A verba proveniente do repasse das receitas federais 

arrecadadas pela a União tem como objetivo principal, diminuir a desigualdade social entre 

municípios. Este ponto será muito importante para o estudo, pois são a partir das analises dos 

indicadores econômicos e sociais, que poderemos medir o quão representativo se faz estas 

quantias proveniente dos royalties (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Segundo o Art 156 da Constituição Federal, deverão ser considerados tributos 

municipais: 

 

 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, 

por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel; 

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em 

lei complementar. 

(...)  

 

 

 

O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, popularmente conhecido 

como IPTU, é pago sobre as propriedades físicas e imobilizadas do contribuinte. Este tributo 

incide sobre terrenos e edificações urbanas. 

Possui caráter progressivo, quanto maior a propriedade, maior o seu valor. Outra 

característica endêmica deste tributo é a adequação da alíquota em relação à localização. 

Portanto imóveis e terrenos com localizações privilegiadas, serão mais onerosos. 
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Já o Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI) é a tributação a 

qualquer tipo de transmissão de bens imóveis, por ato oneroso entre pessoas. As principais 

isenções a este tributo decorrem de doações e transmissão por morte: 

Por fim, o Imposto Sobre Serviços, de competência do município, como o nome 

mesmo indica  é o tributo sobre o serviço de qualquer natureza. Possuí suas particularidades 

quando não se incide em operações que já estão imputados o ICMS, evitando a dupla 

cobrança de impostos. Não é sujeito a este tributo também exceção prevista em lei 

complementar editada pela União (Art. 155, II, Impostos dos Estados e do Distrito Federal - 

CF). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Repasse da união 

 

 

A gestão municipal necessita de outras fontes de rendas além dos tributos acima 

aclarados. Os repasses da União são os maiores benefícios de entrada de caixa para a 

administração das cidades.  

Os repasses mais impactantes para os municípios paranaenses estudados são: 

 

I - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) 

 

Para minimizar a desigualdade da nação, o governo federal a partir do Art. 159 da CF 

repassa 22,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e produtos 

industrializados. O coeficiente do repasse deste fundo é diretamente proporcional a 

quantidade de habitante deste município: 

 

Art. 159. A União entregará:  
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I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte 

forma: 

(...) 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 

Municípios; 

(...) 

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no 

primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 55, de 2007) 

(...) 

 

 

II- Transferência do Imposto Territorial Rural ITR (Lei Nº 9.393, de 19 de Dezembro de 

1996) 

 

O imposto territorial rural se assemelha muito ao IPTU, tributo municipal acima 

descrito. O contribuinte deverá declarar a propriedade para a Receita Federal, de maneira 

semelhante ao do imposto de renda: 

 

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, 

tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por 

natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. 

 

Serão isentos de pagamento deste tributo os seguintes casos: 

Art. 3º São isentos do imposto: 

I - o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, 

caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, que, 

cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos: 

a) seja explorado por associação ou cooperativa de produção; 

b) a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no 

artigo anterior; 

c) o assentado não possua outro imóvel. 

 

III - LC 87/96 Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da 

Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) 

 

A Lei complementar 87- 96, também conhecida lei Kandir, desonera o pagamento de 

ICMS aos produtos (industrializados, parcialmente elaborados e primários) exportados. Além 

disso, permite o beneficiamento do imposto na compra de bens de capital, energia elétrica e 

serviços de comunicação. 

 

Portanto a Lei Complementar nº 87 de 13 de setembro de19 96 ressarce esta 

desoneração do ICMS. 
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Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

Art. 2° O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento 

de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; 

 II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por 

qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, 

inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a 

repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; 

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não 

compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao 

imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei 

complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto 

estadual. 

 

IV – CIDE - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico - CIDE-Combustíveis (Lei No 10.336, de 19 de dezembro de 2001) 

  

O CIDE, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, incide sobre a 

importação e a comercialização de combustíveis. Este tributo é valido para gasolina, 

querosene, diesel, óleos combustíveis, nafta e outros. Os contribuintes serão a refinaria, o 

laboratório e o importador. 

 

Institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 

importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 

derivados, e álcool etílico combustível (Cide), e dá outras providências. 

 

Segundo o Art. 1 da Lei Nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001 este imposto tem as 

seguinte finalidade: 

 

§ 1o O produto da arrecadação da Cide será destinada, na forma da lei orçamentária, 

ao: 

I - pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás 

natural e seus derivados e de derivados de petróleo; 

II - financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e 

do gás; e 

III - financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. 

 

V - FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.336-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.336-2001?OpenDocument
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O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação é um imposto que visa impactar diretamente na evolução do 

indicador de educação do município. A partir deste repasse da União, acredita-se que os 

municípios terão a capacidade de qualificar a educação básica local. 

Dados descritos a partir da Lei n° 11.494/2007: 

 
Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste artigo e a 

aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no desenvolvimento 

do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição Federal e no inciso VI 

do caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso I do caput do art. 11 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, de: 

I - pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e transferências que 

compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se referem os incisos I a IX 

do caput e o § 1o do art. 3o desta Lei, de modo que os recursos previstos no art. 

3o desta Lei somados aos referidos neste inciso garantam a aplicação do mínimo de 

25% (vinte e cinco por cento) desses impostos e transferências em favor da 

manutenção e desenvolvimento do ensino; 

II - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e transferências. 

 

 

VI – Fundo de Apoio à Exportação – FEX (Lei Nº 12.385, de 3 de março de 2011) 

 

 

O FEX, é um repasse governamental que dispõe a prestação de auxílio financeiro pela 

União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2010, com o 

objetivo de fomentar as exportações do País. 

Segunda esta Lei de Nº 12.385 de 3 março de 2011, deverão receber este auxílio: 

 

Art. 1o  A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o 

montante de R$ 1.950.000.000,00 (um bilhão e novecentos e cinquenta milhões de 

reais), com o objetivo de fomentar as exportações do País, de acordo com os 

critérios, prazos e condições previstos nesta Lei.   

§ 1o  O montante referido no caput será entregue aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, até o último dia útil de cada mês, em parcelas iguais, tantas quantos 

forem os meses entre a data de publicação desta Lei e o final deste exercício.  

§ 2o  As entregas de recursos ocorrerão na forma fixada pela Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda, podendo, a seu critério, haver antecipação de 

parcelas.   

Art. 2o  As parcelas pertencentes a cada Estado, incluídas as parcelas de seus 

Municípios, e ao Distrito Federal serão proporcionais aos coeficientes individuais de 

participação discriminados no Anexo desta Lei.  

Art. 3o  Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a União entregará 

diretamente ao próprio Estado 75% (setenta e cinco por cento) e aos seus Municípios 

25% (vinte e cinco por cento).   

Parágrafo único.  O rateio entre os Municípios das parcelas de que trata o § 1o do art. 

1o obedecerá aos coeficientes individuais de participação na distribuição da parcela 

do ICMS dos respectivos Estados, aplicados no exercício de 2010.   
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Art. 4o  Para entrega dos recursos à unidade federada, a ser realizada por uma das 

formas previstas no art. 5o, serão obrigatoriamente deduzidos, até o montante total 

apurado no respectivo período, os valores das dívidas vencidas e não pagas da 

unidade federada, na seguinte ordem:  

I - primeiro as contraídas com a União, depois as contraídas com garantia da União, 

inclusive dívida externa; somente após, as contraídas com entidades da 

administração indireta federal; e  

II - primeiro as da administração direta, depois as da administração indireta da 

unidade federada.  

Parágrafo único.  Respeitada a ordem prevista nos incisos I e II do caput, ato do 

Poder Executivo federal poderá autorizar:  

I - a quitação de parcelas vincendas, mediante acordo com o respectivo ente 

federado; e  

II - quanto às dívidas com entidades da administração federal indireta, a suspensão 

temporária da dedução, quando não estiverem disponíveis, no prazo devido, as 

necessárias informações.   

Art. 5o  Os recursos a serem entregues mensalmente à unidade federada, 

equivalentes ao montante das dívidas apurado na forma do art. 4o, serão satisfeitos 

pela União das seguintes formas:  

I - entrega de Certificados Financeiros do Tesouro Nacional, de série especial, 

inalienáveis, com vencimento não inferior a 10 (dez) anos, remunerados por taxa 

igual ao custo médio das dívidas da respectiva unidade federada com o Tesouro 

Nacional, com poder liberatório para pagamento das referidas dívidas; ou  

II - correspondente compensação.  

Parágrafo único.  Os recursos a serem entregues mensalmente à unidade federada, 

equivalentes à diferença positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da dívida 

apurado nos termos do art. 4o e liquidada na forma do inciso II deste artigo, serão 

satisfeitos por meio de crédito, em moeda corrente, à conta bancária do beneficiário. 

  

Art. 6o  O Ministério da Fazenda definirá, em até 30 (trinta) dias a contar da 

publicação desta Lei, as regras da prestação de informação pelos Estados e pelo 

Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e o aproveitamento de créditos pelos 

exportadores a que se refere a alínea a do inciso X do § 2o do art. 155 da 

Constituição Federal.  

§ 1o  O ente federado que não enviar as informações referidas no caput ficará sujeito 

à suspensão do recebimento do auxílio de que trata esta Lei.   

§ 2o  Regularizado o envio das informações de que trata o caput, os repasses serão 

retomados, e os valores retidos serão entregues no mês imediatamente posterior.  

 

 

3.3.  Indicadores socioeconômicos 

 

 

Os indicadores econômicos são medidas de desempenho utilizadas para quantificar as 

atividades de determinado sistema econômico (país, cidade, município, região). A partir 

destes indicadores, o Estado consegue enxergar os possíveis cenários e estudar medidas 

estratégicas para uma melhor alocação de suas receitas para reverter as principais deficiências 

apontadas. Esta compreensão do panorama das regiões analisadas propicia uma maior 

previsibilidade das tendências de curto prazo. 

Um ponto importante para nortear a confiabilidade destes indicadores, é o 

entendimento do método aos quais os mesmo são submetidos. Tais métodos buscam 
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concentrar uma serie de variáveis de infraestrutura, econômicas e sociais agrupando-os de 

acordo com a sua natureza. 

Para a elaboração das futuras conclusões, foi utilizada uma ferramenta desenvolvida 

pelo próprio Estado do Paraná. O indicador IPDM – Índice IPARDES de Desenvolvimento 

Municipal será a fonte de dados e o termômetro para a avaliação do desempenho e evoluções 

dos municípios apontados, nas mais diferentes áreas. 

Os dados a seguir, seguem uma dispersão de 0 a 1,estes números representam os 

valores máximo e mínimo de desempenho, tanto nos índices gerais quanto os parciais. 

 

 

 
Figura 2 - Escala dispersão dos índices socioeconômicos 

 Fonte: IPARDES 

 

 

 

3.3.1. Indicadores sociais 

 

 

3.3.1.1. Saúde 

 

 

O indicador social fornecido pelo Estado do Paraná, na parte da saúde foi calculado 

através da analises de alguns critérios. Foram levados em conta para chegar ao resultado, a 

quantidade de consultas de pré-natal por nascimento, percentual de morte de menores de 

cinco anos, percentual de morte por causas mal definidas e por causas evitáveis.  

 

 

3.3.1.2.  Educação 
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Para desenvolver este o indicador de educação para os municípios paranaenses, foi 

levado em consideração, alguns requisitos. Foi necessário mensurar o percentual de docentes 

com curso superior, o percentual de não abandono escolar, a média do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) e a coeficiente de inscrições da educação infantil.  

 

 

3.3.1.3. Urbanização 

 

 

O indicador a seguir tem a finalidade de mostrar a dispersão da população no 

município. Será possível então observar o nível de concentração urbana e rural. Com o apoio 

do CENSO o IPARDES compila o resultado da população afim de mostras a localidade de 

maior concentração. 

 

 

3.3.2. Indicadores econômicos 

 

3.3.2.1. Emprego e renda 

 

 

Para o calculo deste coeficiente foi levado em conta a média de remuneração do 

trabalho no município, a produção agropecuária e a quantidade de empregos formais. 

 

 

3.3.2.2.  PIB 

 

 

O PIB (Produto Interno Bruto) é um indicador para medir a atividade econômica do 

país. De uma maneira geral é a forma de mensurar a riqueza de uma nação. Apesar de ser um 

indicador muito questionado por excluir dados como a distribuição de renda, ainda possui seu 

caráter de referência na economia de um território, podendo ser o país, estado ou município. 

O valor do Produto Interno Bruto pode ser classificado em: nominal, quando se refere 

ao valor a preços correntes, ou seja, quando não é descontada a inflação; e o PIB real, quando 
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a inflação é descontada e a sua variação representa a alteração da quantidade de bens e 

serviços produzidos na economia. 

 

 

3.3.3. Indicador geral 

 

 

3.3.3.1.  IDH 

 

 

Como citado acima, o PIB possui alguns questionamentos sobre os dados que são 

avaliados, devido a isso foi criado o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) a fim de 

oferecer um contraponto a este indicador. O IDH é uma medida resumida do progresso a 

longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. 

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de 

ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para 

serem aquilo que desejam ser. Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que 

vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a 

abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas 

oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do 

desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o 

desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o 

ser humano.  

O IDH varia de 0 a 1, sendo considerados de baixo desenvolvimento os países que 

atingem menos de 0,499 pontos, de médio desenvolvimento os que possuem notas de 0,500 

até 0,799, e de alto desenvolvimento os países que atingem pontuação superior a 0,800. 

No critério educação, considera-se a taxa de alfabetização e a taxa de matrícula; no 

critério longevidade, saúde considera-se a expectativa de vida ao nascer; e no critério renda 

considera-se o PIB per capita (PIB total dividido pelo número de habitantes do país) medido 

em dólares. 
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3.4. Custo de oportunidade 

 

 

O conceito de custo de oportunidade, ou trade-off tem como objetivo mensurar o custo 

que existe em face de se realizar uma escolha de investimento / alocação de recursos dadas 

outras possibilidades de alocar estes mesmos recursos. De acordo com Nascimento (1998), 

toda vez que existirei um problema de escolha entre várias alternativas de ação, está presente 

o conceito de custo de oportunidade. 

Neste sentido, Horngren (1986) apresenta o custo de oportunidade como:  

(...)o sacrifício mensurável da rejeição de uma alternativa; o montante máximo 

sacrificado pelo abandono de uma alternativa; o lucro máximo que poderia ter sido 

obtido se o bem, serviço ou capacidade produtivos tivessem sido aplicados a outro 

uso opcional. 

 

Porém, vale ressaltar que o conceito de custo de oportunidade tem sido utilizado em 

duas abordagens distintas, uma pela óptica econômica, outra pela óptica contábil. No que diz 

respeito ao custo de oportunidade econômico, segue-se a premissa de otimização dos recursos 

a fim de extrair o que proporciona maior satisfação. Assim, o custo de oportunidade surge 

quando o tomador de decisão opta por uma determinada alternativa de ação em detrimento de 

outras viáveis e mutuamente exclusivas, representando, o benefício desprezado ao escolher 

uma determinada alternativa em detrimento de outras. No quis respeito à óptica contábil, o 

custo de oportunidade não é trabalhado só como um conceito, mas como um avaliação de 

patrimônio e resultados diretos nos balanços das entidades (DENARDIN, 2004).  

Com relação às cidades afetadas pelas usinas de Itaipu que tem  parte de suas áreas 

alagadas e, como conseqüência , parte de suas áreas tornando-se improdutivas,  justifica-se o 

estudo da relação entre o custo de se ter uma fatia do município afetado, onde poder-se-ia ter 

uma terra efetivamente produtiva, gerando outras modalidades de receita para o município ou 

receber os royalties das usinas hidrelétrica. 
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4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

 

3.5. Metodologia de estudo 

 

 

Para a realização do presente artigo será utilizada uma metodologia de Pesquisa 

Exploratória que procura constatar fatos e informações, a partir de coleta de dados para 

solucionar as questões propostas. Outra ferramenta de pesquisa que auxiliará a realização do 

estudo é a pesquisa social. Esta ferramenta utiliza de grupos sociais para buscar as 

informações necessárias para o estudo. Munido das ferramentas acima citados, conseguiremos 

obter com maior precisão possível os dados necessários para a análise. 

 

 

 

3.6.  Justificativa da escolha da cidade 

 

 

Segundo informações provenientes da própria concessionária Itaipu, foram 

distribuídos no ano de 2010 um repasse no valor de US$10,5 milhões ao tesouro nacional, dos 

quais forma repassados aos 16 municípios afetados o equivalente a US$7,9 milhões. (ITAIPU, 

2010) 

Para selecionar as cidades que seriam submetidas às analises, foi necessário definir alguns 

critérios. Optou-se por analisar cidades com populações inferiores a 20.000 habitantes, pois se 

entende que a compensação financeira proveniente dos royalties terá mais impacto neste 

segmento por conta do impacto monetário por habitante ser mais elevado, além de ser critério 

para o recolhimento do Fundo de Participação Municipal (FPM), que é o maior repasse da 

União para os municípios. A partir desta parcela das cidades buscamos os municípios com 

maiores porcentagem de áreas alagadas. A partir destes pré-requisitos, foi selecionada a 

amostragem de quatro municípios: Itaipulândia, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Missal. 
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Cidades População Área /km² Área alagada /Km² % Alagada 

Itaipulândia 9.026 331,288 179,73 54% 

Pato Bragado 4.822 135,286 47,07 35% 

Santa Helena 23.413 758,277 263,76 35% 

Foz do Iguaçu 256.088 617,701 201,84 33% 

Entre Rios do Oeste 3.926 122,071 32,9 27% 

Santa Terezinha de Itaipu 20.841 259,393 41,9 16% 

Missal 10.474 324,397 40,07 12% 

São Miguel do Iguaçu 25.769 851,301 90,91 11% 

Mercedes 5.046 200,864 19,32 10% 

Guaíra 30.704 560,485 51,01 9% 

Marechal Cândido Rondon 46.819 748,002 56,04 7% 

Mundo Novo 17.043 477,78 14,71 3% 

Diamante D'Oeste 5.027 309,11 5,62 2% 

São José das Palmeiras 3.830 182,419 1,94 1% 

Medianeira 41.817 328,732 1,16 0% 

Terra Roxa 16.759 800,807 1,58 0% 

Tabela 3 - Área alagada 

 Fonte: ITAIPU 

 

 

Baseado nos dados das demais cidades observou-se que haveria uma cidade que 

ultrapassava os 20.000 habitantes pré-definidos, que traria uma grande contribuição ao nosso 

trabalho. A cidade em questão se chama Santa Helena, possui 23.413 e a maior arrecadação 

de royalties de Itaipu, portanto é necessário incluí-la em nosso estudo. 

Os municípios que serão confrontados aos escolhidos, precisaram ser situados no 

Estado do Paraná e possuir população equivalente às estudadas. Foram escolhidas as seguintes 

cidades, seguindo os requisitos acima explicitados: Jesuítas, Presidente Castelo Branco, Piraí 

do Sul, Santa Lúcia e Santa Fé. Segundo o ultimo senso IBGE são as cidades que possuem 

população mais próxima das cidades estudadas. (IBGE, 2010) 

A coleta de dados que servirão de ferramenta para a conclusão final deste estudo, será 

referente ao ano de 2010. Este ano foi grande relevância, pois se trata do ultimo censo 

nacional, o que credencia o estudo a valores mais precisos. 
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Cidades recebem royalties População Cidades comparadas População 

Santa Helena 23.413 Piraí do Sul 23.424 

Missal  10.474 Santa Fé 10.432 

Itaipulância 9.026 Jesuítas 9.001 

Pato Bragado 4.822 Presidente Castelo Branco 4.784 

Entre Rios do Oeste 3.926 Santa Lúcia 3.925 

Tabela 4 - Cidades analisadas 

 Fonte: montada a partir de IBGE - 2010 
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5. RESULTADOS 
 

 

Depois de definido os critérios da compensação financeira e selecionada as cidades a 

serem submetidas ao estudo, foi levantado os valores referentes aos royalties recebidos no ano 

de 2010. 

Em virtude do recebimento das compensações financeiras por via de royalties da usina 

Itaipu, as cidades afetadas recebem um incremento de renda frente as não contempladas por 

este repasse da União. Portanto, esta diferença de renda servirá de ferramenta primordial para 

concluirmos se de fato o custo de oportunidade do recebimento desta receita é positivo. 

 

Cidade 2010 

Santa Helena R$ 36.043.440,61 

Missal  R$ 5.475.662,21 

Itaipulância R$ 24.560.538,29 

Pato Bragado R$ 6.432.229,11 

Entre Rios do Oeste R$ 4.495.864,41 

   Tabela 5 - Arrecadação royalties 

      Fonte: ITAIPU 

 

  A partir de uma pesquisa exploratória foram levantadas as receitas dos impostos 

municipais recolhidos e dos repasses da união, com exceção dos royalties. A partir de 

informações públicas que os municípios escolhidos para estudo disponibilizam através do 

Tesouro Nacional, optamos por analisar nove fontes de receitas distintas para avaliação do 

estudo, sendo elas: o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto Sobre 

Propriedade Territorial Rural (ITR); Lei Complementar 87/96 (Lei KANDIR); Contribuição 

de Intervenção o Domínio Econômico (CIDE); Fundo de Apoio à Exportação (FEX); Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB); Imposto Sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); Imposto de Transmissão Inter Vivos de 

Bens Imóveis (ITBI); Imposto Sobre Serviço (ISS).  
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Repasses da União 

 

 

Município FPM ITR LC 87/96 CIDE FEX FUNDEB 

Piraí do Sul R$ 9.438.541,23 R$ 411.962,21 R$ 140.985,12 R$ 77.521,11 R$ 101.809,96 R$ 4.630.862,57 

 Santa Helena R$ 9.438.541,23 R$ 38.587,52 R$ 115.524,12 R$ 77.246,58 R$ 83.423,75 R$ 4.776.010,33 

Santa Fé R$ 5.393.452,25 R$ 34.376,49 R$ 30.521,76 R$ 39.387,34 R$ 22.040,75 R$ 2.033.672,10 

 Missal R$ 5.393.452,25 R$ 24.583,30 R$ 51.389,88 R$ 39.984,18 R$ 37.110,35 R$ 1.898.892,23 

Jesuítas R$ 4.045.089,30 R$ 13.195,28 R$ 43.788,96 R$ 31.099,87 R$ 31.621,45 R$ 1.272.099,32 

 Itaipulândia R$ 4.045.089,30 R$ 27.620,61 R$ 44.587,20 R$ 31.670,44 R$ 32.197,88 R$ 2.214.614,12 

Pres. Castelo Branco R$ 4.045.089,30 R$ 18.537,23 R$ 14.824,44 R$ 25.664,05 R$ 10.705,19 R$ 1.023.157,06 

 Pato Bragado R$ 4.045.089,30 R$ 5.888,81 R$ 24.658,92 R$ 25.672,97 R$ 17.806,95 R$ 1.014.682,23 

Santa Lúcia R$ 4.045.089,30 R$ 4.791,35 R$ 19.456,56 R$ 24.060,58 R$ 14.050,20 R$ 714.774,68 

 Entre Rios do Oeste R$ 4.045.089,30 R$ 5.492,21 R$ 29.405,04 R$ 24.530,40 R$ 21.234,31 R$ 808.544,32 

Tabela 6 - Repasses da união 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – FINBRA 

 

Impostos Municipais 

 

 

Município IPTU ITBI ISS 

Piraí do Sul R$ 263.899,71 R$ 186.596,00 R$ 2.655.059,96 

 Santa Helena R$ 247.673,07 R$ 477.311,74 R$ 907.407,51 

Santa Fé R$ 412.887,46 R$ 263.871,47 R$ 534.586,82 

 Missal R$ 366.274,68 R$ 221.083,83 R$ 363.050,96 

Jesuítas R$ 291.149,23 R$ 105.793,49 R$ 126.253,89 

 Itaipulândia R$ 437.409,24 R$ 119.877,52 R$ 356.058,09 

Presidente Castelo Branco R$ 16.709,43 R$ 268.944,67 R$ 94.033,09 

 Pato Bragado R$ 54.306,76 R$ 72.052,15 R$ 169.500,44 

Santa Lúcia R$ 33.707,29 R$ 51.925,77 R$ 41.580,41 

 Entre Rios do Oeste R$ 73.769,13 R$ 56.029,24 R$ 150.997,16 

Tabela 7 - Impostos municipais 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – FINBRA 
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Município Total sem Royalties  

Piraí do Sul R$ 17.907.237,87 

 Santa Helena R$ 16.161.725,85 

Santa Fé R$ 8.764.796,44 

 Missal R$ 8.395.821,66 

Jesuítas R$ 5.960.090,79 

 Itaipulândia R$ 7.309.124,40 

Presidente Castelo Branco R$ 5.517.664,46 

 Pato Bragado R$ 5.429.658,53 

Santa Lúcia R$ 4.949.436,14 

 Entre Rios do Oeste R$ 5.215.091,11 

Tabela 8 - Renda dos municípios sem os Royalties 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – FINBRA 

 

 

Com auxilio do Instituto de Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 

Social (IPARDES), foram extraídos os dados referentes aos indicadores sociais e econômicos. 

Foram organizados seguindo uma ordem temporal, com a finalidade de mensurar a evolução 

das cidades aqui estudadas até o ano do presente estudo.  

 

Indicador de Saúde 

 

 Cidades 2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Santa Helena 0,6422 0,7117 0,7896 0,7745 0,8216 0,8124 

Piraí do Sul 0,4037 0,5015 0,5487 0,5875 0,6221 0,6865 

Missal  0,8385 0,7771 0,6992 0,7059 0,7339 0,7471 

Santa Fé 0,8169 0,8688 0,8462 0,8052 0,7921 0,7359 

Itaipulância 0,9001 0,8515 0,7861 0,8386 0,8493 0,9222 

Jesuítas 0,6518 0,7781 0,9047 0,9341 0,9427 0,9445 

Pato Bragado 0,8223 0,7907 0,7896 0,8878 0,8555 0,8248 

Presidente Castelo Branco 0,8765 0,7827 0,8683 0,8744 0,8559 0,8385 

Entre Rios do Oeste 0,7469 0,8424 0,9216 0,8884 0,8451 0,8456 

Santa Lúcia 0,8388 0,8404 0,8587 0,8766 0,8929 0,9363 

Tabela 9 - Índice de desenvolvimento de saúde 

Fonte: IPARDES 
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Indicador de Educação 

 

 Cidades 2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Santa Helena 0,7390 0,7664 0,8038 0,8008 0,8403 0,8500 

Piraí do Sul 0,5317 0,5875 0,6141 0,6373 0,6971 0,7147 

Missal  0,6468 0,7166 0,7698 0,7946 0,8422 0,8496 

Santa Fé 0,6920 0,7401 0,7256 0,7400 0,7900 0,7491 

Itaipulância 0,5475 0,6691 0,8327 0,8059 0,8457 0,8247 

Jesuítas 0,6174 0,7297 0,7924 0,8072 0,8098 0,8099 

Pato Bragado 0,8406 0,8108 0,8739 0,8746 0,8924 0,8878 

Presidente Castelo Branco 0,6668 0,6983 0,7887 0,7734 0,8393 0,8174 

Entre Rios do Oeste 0,8056 0,7600 0,9210 0,8536 0,9148 0,9145 

Santa Lúcia 0,4121 0,5469 0,7108 0,7116 0,7033 0,7097 

Tabela 10 - Índice de desenvolvimento de educação 

Fonte : IPARDES 

 

 

Indicador de Renda e Emprego 

 

Cidades 2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Santa Helena 0,4982 0,5272 0,4937 0,5116 0,4979 0,5428 

Piraí do Sul 0,4856 0,5076 0,5522 0,5864 0,5255 0,5298 

Missal  0,4804 0,4624 0,4769 0,4614 0,4921 0,5191 

Santa Fé 0,4327 0,5070 0,5224 0,5362 0,4963 0,5658 

Itaipulância 0,5389 0,5190 0,4991 0,4652 0,5036 0,5435 

Jesuítas 0,3713 0,3823 0,4073 0,3986 0,3885 0,4214 

Pato Bragado 0,4719 0,5314 0,5770 0,5215 0,6065 0,6639 

Presidente Castelo Branco 0,4066 0,4323 0,4158 0,4524 0,4348 0,4361 

Entre Rios do Oeste 0,5447 0,5795 0,5839 0,5320 0,5507 0,6281 

Santa Lúcia 0,3194 0,3962 0,3685 0,3642 0,4043 0,4381 

Tabela 11 - Índice de desenvolvimento de emprego e renda 

Fonte: IPARDES 

 

 

Podemos observar a partir dos indicadores acima que os municípios que detém 

maiores receitas não necessariamente irão ser superiores em todos os seguimentos, podemos 

citar como exemplo o par de cidades Missal (com o incremento dos royalties) e Santa Fé, que 

nos indicador de saúde apresentam comparações 0,7471 contra  0,7359 , o que mostra uma 

leve vantagem para a cidade detentoras do royalties. Em contrapartida, no indicador de renda 

e emprego observamos os seguintes resultados: 0,5191 contra 0,5658 respectivamente. Como 
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o presente estudo não tem como objetivo mensurar o modelo de gestão de cada cidade, nossa 

análise mostra que as cidades que recebem a receita dos royalties tem apresentado um melhor 

desempenho no desenvolvimento de sua economia e apresentam uma qualidade de vida para 

seus habitantes. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

 

 

Cidades 2002 2005 2007 2008 2009 2010 

Santa Helena 0,62650 0,66480 0,69570 0,69560 0,71990 0,73500 

Piraí do Sul 0,47370 0,53220 0,57170 0,60370 0,61490 0,64370 

Missal  0,65520 0,65200 0,64860 0,65390 0,68940 0,70520 

Santa Fé 0,64720 0,70500 0,69810 0,69380 0,69480 0,69860 

Itaipulância 0,66220 0,66990 0,70600 0,70320 0,73290 0,76350 

Jesuítas 0,54680 0,63000 0,70150 0,71330 0,71370 0,72530 

Pato Bragado 0,71160 0,71100 0,74680 0,76130 0,78480 0,79220 

Presidente Castelo Branco 0,65000 0,63780 0,69090 0,70010 0,71000 0,69730 

Entre Rios do Oeste 0,69910 0,72730 0,80880 0,75800 0,77020 0,79610 

Santa Lúcia 0,52340 0,59450 0,64600 0,65080 0,66680 0,69470 

Tabela 12 - Índice de desenvolvimento humano 

Fonte: IPARDES 

 

 Fato este que fica explicitado ao analisarmos diretamente a tabela do Índice de 

Desenvolvimento Humano dos municípios estudados.  

Pontuado o ano de 2010, todas as cidades referidas aos royalties apresentam um melhor 

desempenho. Porém, se analisarmos os números de anos anteriores, nem todas as cidades que 

recebem os royalties apresentam um melhor IDH. Podemos citar como exemplo o pareamento 

entre as cidades Missal e Santa Fé, onde Missal, cidade que recebe a compensação financeira 

apresenta resultado inferior a Santa Fé nos anos de 2005, 2007, 2008 e 2009. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A necessidade que se incorporou em lei de tornar os impactos da construção de uma 

hidrelétrica, perante os municípios afetados pela mesma, traz à tona a criação das 

compensações financeiras. Esta renda tem como objetivo principal trazer para os municípios 

afetados uma forma de compensar as áreas que passaram a ser improdutivas, que por 

conseqüência não poderão mais ser utilizadas para fins de geração de riqueza para os 

municípios. Com isso, as cidades que hoje recebem dinheiro das hidrelétricas utilizam destes 

recursos para trazer benefícios a seus habitantes. Porém o quanto é impactante para estes 

municípios os royalties da água, o quanto as cidades que utilizam os mesmos consegue 

repassar como qualidade para seus habitantes.  

Embasado nos indicadores sociais, econômicos e gerais e realizando um comparativo 

entre cidades que recebem e não recebem as compensações financeiras chegamos a conclusão 

de que todas as cidades detentoras dos royalties de Itaipu conseguiram no ano de 2010 obter 

resultados superiores no indicador geral, o qual denota um panorama amplo dos municípios. 

Com isso entendemos que os royalties possuem um papel muito importante para este 

resultado final.  

Apesar do panorama geral ser favorável, também foi observado que este fato não 

determina uma soberania completa em todo os indicadores estudados, como saúde, educação 

e emprego. Outro fato de grande relevância é que, ao observarmos os resultados na linha de 

tempo da última década temos que as cidades detentoras do montante pago pelas hidrelétricas 

não tem revelado índices mais satisfatórios.  Estes fatos nos levam a concluir que o livre 

arbítrio da adoção estratégica de cada cidade é um fator que pode contrapor à arrecadação 

municipal. Portanto existe a possibilidade de eficiência de resultados em setores apesar de 

menos verba, mas dificilmente este será soberano em um panorama geral.  

Este fator levanta a discussão que existe acerca da obrigatoriedade do destino dos recursos 

advindos dos royalties. Apesar de existir uma restrição legal que impede a utilização destes 

recursos financeiros para pagamento da folha de pessoal ou de dívida, muito se questiona 

sobre uma possível regularização das áreas que deveriam receber estes montantes 

obrigatoriamente. Já existem projetos de lei que definem uma porcentagem legal para a 
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alocação destes recursos dentro de cada ramo municipal como educação, saúde, meio 

ambiente entre outros.   
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

No decorrer do estudo alguns pontos foram destacados como limitadores para uma 

análise mais precisa do problema de pesquisa estabelecido. O fator que mais impacta o 

resultado final é a presença de uma pequena amostragem comparativa. Apesar de atender a 

metodologia estipulada pelo elaborador do estudo, poderá ocorrer algum viés de pesquisa, 

pela variabilidade de cidades e característica individuais e principalmente pela diferença 

territorial dos municípios escolhidos. 

Outro fator que dificulta a conclusão do tema é gestão de cada município, pois 

independente da quantidade de ativo, o mesmo automaticamente não representa a variação 

nos indicadores de cada cidade. 
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