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APRESENTAcao
Em 1991 foi criador
no imbito do Comit& Coordenador
das Atividades
de Meio ambiental
do Setor Elétrico
- COMASE,
o Grupo dE Trabalho
·custos Ambientais"r
com a ~inalidade
de investir no tratamento
Econ6mico
de questão
ambiental pelo Setor Elitrico.
A Cimara T~cnica
do COMASE solicitou
que a quest~o da compensaçio
financeira/royalties
fosse tratada no imbitc do GT Custos
Ambientais,
em cariter prioritário.

A inclusio deste
dois aspectos:

tema

nos

trabalhos

se Justifica

tendo

em vista

A regulamentação
da compensação financeira e dos royalt ies visa
alterar os mecanismos
existentes para indenizar,
ressarcir
ou
compensar
os estadosy Distrito
Federal
e municípios
cujas terras
tenham sido inundadas
a partir de construçio
dE reservatcir1osr
pois7 reconhece-se a não colncid&ncia
espacial entrE a rEgiio
que arca com quasE todos os custos - aquela onde o
empreendimento
é implantado
- e a que usufrui
dos benefícios
os centros consumidores
de energia elitr1ca;
A possibi1 idade de negocia~âo
entre o Setor E1étrico
e os
estados e municípios
quanto aos recursos
provenientes
da
compensaçio
financeira
e dos royaltíes como fonte de
financiamento
para programas sócio-ambientais.
O presente
trabalho
foi desenvolvido
com o objetivo
de informar
~s
ireas de meio ambiente
do Setor Elétrico
sobre os conceitos,
os
mecanismos
b~sicos da operacional
iza~io e o montante
de recursos
relativos
a campensaçio
financeira
E rowalt ies,
tendo em vista as
possibilidades
de negociaçio
destes recursos,
conforme
mEnc1onado.
Por fim, gostaríamos
CESP, por sua leitura

de agradecei· ao Dr. Roberto
Arnt
cr{tica
e valiosa
contribul~~o.
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que

ANEXO

concessionirias

recolhem

compensação
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financeira

e

autoprodutores
royalties.

Recursos relativos a compensaçio financeira e royalt ies
recebidos pelos estados e munic{pios referentes aos meses
de janeiro de 1991 a Julho de 1992.

..
.,

1

ANTECEDENTES
~ indiscutível
que a implantatio de uma usina hidrElitr1ca
pode
acarretar rupturas, muitas
vezes consideriveis, nos s1s~emas
~ísico,
bicit ico, sdcio-econ6m1co
e cultural
dos locais E regiaes
em que estas se situam, em troca de benefícios
de energia gerada
que se diluem através
do suprimento
do amplo mercado atendido
pelo
Sistema Elitrico
Inter1 igado.
Constata-se,
portanto,
a nio coincidincia
espacial entrE a regiio
que arca com quase todos os custos - aquela onde o empreendimento
~ implantado
- e a quE usufrui
dos benefícios
- os centros
consumidores de energia elétrica.
Esse reconhecimento
assume
contornos
inquietantes~ medida que se constata
que a energia a
ser gerada no futuro - parte substancial
a ser localizada na
Amaz6nia
e na bacia do rio Uruguaí
- acentuari
ainda mais Esta
discrepância.
Visando
altErar os mecanismos
existentes
para indEnizar,
ressarcir
ou compensar
os Estados,
Distrito
Federal e mun1c{pios
CYJas
terras tEnham sido inundadas
a partir da construção
dE
reservatdrios,
a Nova Constituiçâo,
atrav~s do Título III - de
Organiza;io
do Estado, Capítulo
II - Da Un1io, Artigo 20 par~grafo
1Qr estabeleceu:
·~ assEgurada,
nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito
Federal
aos Municípios, bem como a drgãos de administraçio
direta da
Uniio, participaçio no resultado de explora;io dE PEtrcilEo ou g~s
natural,
de recursos h{dricos para fins de geraçio de energia
Elétrica
e de outros recursos no respectivo territcirio, plataforma
continental,
n\a1r
t er r t t or Ls I ou zona econômica
e xc l u s i va , ou·
compen5açio financeira
por Essa exploraçio.·
E

A Portar1m
1.234 de outubro dE 1988, baixada pelo Exmo. Sr.
M1n1stro
das Minas E Energia,
designou
o DNAEE para rEal 1zar os
estudos
referentEs
a compensa,io
financeira
para fins dE ~e1·açio
de energia Elitr1ca. Para tanto, o ONAEE organ;zou,
sob sua
supervisia,
um grupo de trabalho
que definiu as prEm1ssas
bis1cas,
os conceitos e atravis de proposta
de um anteproJFto dE ler
prop5s
05 crit~rios
para o cilculo
da compensa,ic financeira.
dos
coeficientes
dE distribuiç5o
aos Estados,
Municípios
e clrgios de
administraç~o
direta e 05 procedimentos
dE arrecacaçio.

A s~rie

de entendimentos
que se ~recedeu
interessados nessa mat~ria
passibil itou
?remissas
que ncrtearan, o desenvolv:mento
apresEntado
~ seguir~

-·· 4-·

entre os civersos ~gentss
o Estabelecimento
~as
dcs t~~b~!~~s.
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"A compensaçio ~inanceira aos estados e munic{piosr se configura
extremamente Justa para com as comunidades a~etacias
pela construçio de usinas hidrelétricas;

numa medida

A compensa~âo ~inanceira deveri ser de tal ordem que est ímule
aos estados e municípios o interesse para que se implante em
seus respectivos territdrios7 novos aproveitamentos
hidreldtricos, com os quais o país precisa contar para seu

pr6prio

desenvolvimento;

financeira~ um encargo do consumidor não devEndo,
por conseguinte, ser um instrumento de compressão dos recursos,
já escassosr do Setor Elétrico;
A compensação

- Os sistemas de arrecadação e distribuiçio da compensa;io
~inanceira deveria ser simples, de tal ~arma que possibilitem a
compreensio € acompanhamento das mesmas pelos prefeitos e pela
populaçio em geral, que deveri saber o que, para que, e quanto
estari pagando e recebendo:

Os sistemas dE arrecadaçio e distribul~io devem ser
suficientemente ripidosr evitando-se ao miximo o "passeio" dos
montantes arrecadados;
Os recursos, resultantes de compensa,ão ~inanceira. deveria
aplicados segundo os interesses e as necEssidades locais~

devendo-se
aplicaçãor

eliminar,

portantor

quaisquer

vinculaçges

ser

na sua

Deveri haver isonomia de tratamento no que diz respeito a
energia produ:lda por aproveitamentos
nacionais e binacionais.·
A evolu,ia dos trabalhos levou~ elaboraçio de um Projeto de Lei
que, aprovado com algumas mod·ificaçiies pelo Congresso Nacional,
deu origem aos seguintes instrumentos legais que regulamentam esta

mattria:
ide

Lei 7.990 de 28.12.89, Lei 8.001 de 13.03.90,
11.01.91 e Portaria nQ 50 de 26.03.91.

Decreto nQ

2. LEGISLAÇÃO
7.990 institui o valor da campensa,~o
pela utilizaçio dE
recursos hídrJcos para Fins de gera~io d€ enerDia 21~tricar
designa o Departamento
de ~guas e Energia Elitrica - ONAE~ a fixar
A Lei

mensalmente
aplica~io

a tari~a atualizada de referência para e~eito de
das compensa~;es financeiras e determina as isençSes de

pagamento.

A Lei 8.001 define as percentuais

da distr!~ui~ão

da com?Ensaçio

f1nance1ra
par~ o~ benEficlirios
e determina
a utl1iza,5c
recursos rElativos ~ cct~ CEstinada ac DNA~Z.

dos

O DEcreto nQ ~ r2sulamcnta
o pagamente G~ ~amp~ns~~~~ '1nance1rs ~
ser paga pelas co~cesstan~~ias dist~i~u!dc~as
cs en~~si~ ~1cit-·=a
-5-
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e a Portaria

nQ 50 define

CONCEITUAcao

DE COHPENSACÃO

os procedimentos de pagamento.

FINANCEIRA

E DE ROYALTIES

é interessante observar que a ConstituJ,io assegura duas
possibilidades de compensa;io pela uso dcs recursos naturais: a
participa,io nos resultados e a campensa,io financeira.
A
legisla~io subsequente utiliza os conceitos de compensa~io
financeira e royalties, nio considerando, portanto a participa~ão
nos resultados.
Segundo os estudos realizados pelo grupo de trabalho constituído
pelo DNAEE, nos ~ltimos anos a maioria das empresas do Setor
Elétrico tem apresentado resultado negative, o que impossibil íta a
utiliza~io de participa~io nos resultados como referincia para
compensação pelo uso dos recursos hídricos.

A diferencia~io apresentada na legislaçio quanto aos conceitos de
compensação ~inanceira e royalties ~ relativa apenas às fontes
recolhedoras destes recursos: cabe ~s empresas concessionárias
distribuidoras que recebem ou geram energia el~trica de origem
hidriulica e aos autoprodutores o recolhimento da compensaçio
~inanceira e à Itaipu Binacional o recolhimento
dos royalties.
A legislação respeitour assim, a tratado de Itaipu, conforme
previsto no Anexo C item III assinado em 26 de mar~o de 1973 entre
a Rep~bllca
Federativa do Brasil e a Repdblica
do Paragual, bem
como nos seus anexos e documentos interpretativos subsequentes.
Entende-se por compensaçio financeira ·a indenização mensal, em
moeda corrente, que os estados, Distrito Federal e municípios
receberio pela exploração dE recursos hídricos, em seus
territcirios, pela geraçio de energia elitrica·, conforme relat6rio
do Grupo de Trabalho acima menclonado.

Os royalties sio definidos, na literatura relativa a Economia
ambiental, como um valor adicional ao preço que regula a taxa de
explora,ão e forneça recursos para substitui,io de um bem que pode
exaurir.
Depreende-se,
portanto, que o concEito de royalty ceve ser
utilizado como compensa~io pelo uso de um r~curso nio renovivel
como, o petrdleo ou os recursos minerais.
No caso de recursos
naturais renov,veis, como os recursos níctricos, i adequado a
utiliza~ão do conceito de compensa~io financeira, pelas alteraç;es
que o processo de aproveitamento destes re~ursos produzem no melo

ambiente.
Em que pese estas ccnsidera~;es,

a legisla~ã~ em vigorr conforme
mencionado, em respeito ao Tratado ciE Itnipu> dEterrnlna o
pngamento
de rowal~ies
pela !taipu Binacional.
j~

-· e,-

na compreensio
dos conceitos
e de seus objetivos,
acarretar
distorções na sua operacionaliza~ão.

o que pode

Dessa forma, a necessidade de diferenciar royalty e compensa,~o
financeira deve ser considerada não apenas como uma preocupação
canceitualv mas também pelo fato de que as razies que podem levar
a adoção de um ou de outro conceito são diferentes e,
consequent~mente
a aplicaçio dos recursos arrecadados deve ser
feita de forma compatível com os objetivos pelos quais esses
instrumentos foram instituídos.
No entanto, conforme previsto na Constitui,~o Federal, a
compensaçio financeira e os royaltles, a serem pagos pelo Setor
El~trtco, timo mesmo objetivo. Ambos são instrumentos
compensatdrios pelos impactos advindos da implanta~io de usinas
hidrelétricas.
Apesar de não haver uma vincula,ão destes recursos
a programas da ~reade meio ambiente Cf{sico, bidtico ou social),
e>dste a possibilidade
de negociação entre o Setor Elétrico e os
estados e munic{pios quanto aos recursos provenientes da
compensação financeira/royalties
como fonte de financiamento
para
programas sdcio-ambientais.

4

OPERACIONALIZAÇÃO
ELéTRICO
4.i

Guem recolher

DA COMPENSACÃO

FINANCEIRA

E ROYALTIES

NO SETOR

quem paga e quem recebe

A legislaçio determina que os valores relativos a compensação
~inanceira e royalties devem ser reconhecidos no custe de serviço
das concessionárias,
excluídos os vencidos e nio pagos, estando,
portanto, incluídos no preço·final pago pelo consumido~ dE energia
elitrica.
uma ressalva para que os consumidores cujo consumo seja
igual ou inferior a 30 kwh, vErificado ou estimado, nio sejam
afEtados.

~ fEita

A compensa~io financEira i recolhida pelas empresas
concessionirias distribuidoras que receb~m ou geram energia
elitrica dE o~igem hidráulica dos respect ívos sistemas
interligados e pelos autoprodutores.
Contribuem no sistema
Sul/Sudeste/Centro
Oeste 38 empresasr no sistema Norte/Nordest~
empresas e, ainda~ 5 sistemas isolados e 3 autoprodutorcs. A
listagem dçstas
empresas~ apresentada no Anexo i.
O royalty7 conforme mencionado
!taipu Binacional.

anteríorment~r

i

r~cclhldo

~cme~t~

?o~

i

isenta ac pagamento
elétrica;

cia compensaçio

flnancelra

proauz1da ?elas insta1a~ffes seradcras
igual ou ~nferior a 10 MW;
···~ i' -

a energia

com capaci~aa~

norn,n~l

..

~

.

- gerada e consumida para o uso priYativo de autoprodutor no
montante correspondente
ao seu consumo próprio no processo de
transformação
industrial, desde que a instalaç~o consumidorar
esteja no município
onde se localizarem as instalaçies de
gera~ão da energia elétrica.
Os benefici~rios
da compensaçio financeira sio os estados e
municípios que tiveram irea inundada por reservatórios
cujos
recursos hídricos sejam utilizados para gera~io de energia
el~trica com capacidade nominal instalada maior que 10 MW. Assim,
são beneficiados 21 estados e 495 municípios, alim do DNAEE e da
Secretaria da Ciência e Tecnologia - SCT.
No rateio dos valores recebidos relativo$ a compensaçio financeira
45% sio destinados aos estadosr 45% aos municíp!osT 8% ao DNAEE e
2% à Secretaria de Ciência e Tecnologia - SCT.
Os royalties de Itaipu devem ser repassados mensalmente p~la
Uniio, sem prejuízo das parcelas devidas ao DNAEE e a SCT, da
seguinte
forma: 85% ao Estado do Paraná e aos municípios
diretamente afetados pela usina e 15% aos estados e municípios
afetados por reservatcirios a montante da usina, que contribuem
para o incremento da energia nela produzida Cart. 99 do Decreto
00i de 11.01.91).
Desta maneira fazem juz ao recebimento dos royaltles, 38
municípios do Paraná, 22 municípios de Goiás, 6 municípios de Mato
Grosso do Sul, 77 municípios.de
Minas Gerais, 146 munic{pios de
São Paulo e o Distrito Federal.
Cabe

observar que os recursos resultantes da compensa~~º
financeira e dos royalties destinados aos estados e municípios sio
aplicados segundo os interess~s e as necessidades
locais, n~o
sendo, portanto, vinculados~ uma aplicaçio. Pela legislaçio
vingente os recursos somente não podem ser apl icadcs no pagamento
de despesas com pessoal e dívidas.

Ji a cota destinada ao ONAEE tem destinaç~o
conforme

determinada po~ lei,

segue:

40% serio aplicados na operaçio e na expansio da rEde
hidrometeorolcigica
nacionalr
no estudo de recursos hidricos
~iscalização
dos serviços
de eletricidade
do país;
35~

na instituiçio~

de Gerenciamento
25% em
~ederal
4.2

gerenciamento

de R~cursos

pol(tlcas de proteção
competente.

Procedimentos
benef'iciário

e suporte

do Sistema

e na

Nacional

Hídricos;
ambiental,

para a identi~icação

por

int·ermédio cio orgao

de participação

de cada

o~ coe~icientes de parcici?ação
compensaç~o

financeira

de caaa benc~iciir10
na
e nos royalties dE Itaipu 9inac;on&l
-8-

sao

calculados
descritos

mensalmente
a seguir:

pelo
·

DNAEE,

conforme

procedimentos

montagem
das topologias
brasileira,
contemplando

para cada sub-bacia
hidrogrifica
todas as usinas hidrelétricas
com
capacidade nominal instalada superior a 10 MW;
- levantamento de todos os municípios e respectivas ireas
inundadas pelos reservatdrios
das usinas, obtidos oficialmente
atrav~s das empresas concessionirias
gsradoras de energia

elitrica~
cálculo mensal do coe~iciente de distribuiçio dos beneficiirios
da compensação financeira,
considerando
os seguintes parimetros=
• irea inundada do município Ckm~)~
• volume ~til do reservat6rio da UHE cm~);
• geraçio efetiva mensal da UHE <MWh).
O Anexo 2 apresenta os valores destinados aos estados e munic(pios
relativos à compensa,io financeira pela utilização de recursos
hídricos e royalties devidos pela Itaipu.
4.3

Metodologia de cálculo dos valores a serem pagos de
compensa~ão Tinanceira
pela utilizacio de
de energia elétrica,

A Lei 7.990 determina que a compensa~io
recursos h{dricos, para fins de geração
6X sobre o valor da energia produ~ida.

ide

As concessionarias
de distribuição
de energia elétrica calculam
mensalmente os valores relativos à compensa,io financeira de
acordo com os seguintes procedimentos.
4.3.i
CFC

=

Mercado

atendído

por sistema

elétrlco

interligado=

GHL x TAR x 0,06 x K

onde,

CFC = valor da compensa~ão financeira a ser recolhida pelas
concessionirias
distribuidoras
de energia elitrica~
GHL

=

líquido, em MWhr passível de compensaçio
calculado de acordo com a seguinte expressio~

valor

GHL

=

GHS

=

GHS - GHI - GHP - GHA, onde:
valor,

energia
energia
GHI

=

financeira,

valor,

em MWh, referente ao total de gerac5o
de
clitrlca
d~ origem hidriulica, exceto a
gerada
em MWh,

por

!taipu

referente

hidr~ul ica para suprimento
GHP = v~lor,
por

Binacional;
ao

total

da

a sistemas

aeraç~o de crigErn
isolacos;

em MWh, ~~ferEntE ~G tctal e~ Energia produzica
de geraçgo hidráulica cc~ patinei~

unidade

-0-

inferior

=

GHA
TAR

K

=

=

a 10~000 KW;

valor, em MWh, referente ao total da energia elétrica
de origem hidriulica produzida por autoprodutor;

tarifa atualizada de referência. Equalizada para todo pais,
é fixada mensalment~ em CR$/MWh pelo DNAEE através da média
pondErada da tarifa de suprimento;

quota de contríbuiçio de cada concessionária distribuidora,
calculada de acordo com a seguinte expressão:
J< = fC -

ec

uc

FS - US

AS

I..C
IS

HC - TGC - TRC
HS -

TGS -

+ AJC,

TRS

onde:
fornecimento mensal de energia, em MWh, realizado
previsto pela concessionária distribuidora;

FC=

UC

=

ou

fornecimento mensal de energia, em MWh, referente~
quota de suprimento de energia da Itaipu Binacional;
fornecimento

AC=

mensal de energia, em MWh, referente
excedente de autoprodutor;

a

aqulsi~io de energia

IC

=

fornecimento mensal de energia, em MWh, realizado pela
concession~ria
distribuidora, ao sistema el~trico
isolado em sua área de concessão;

HC = fornecimento

mensal de energia, em MWh, referente~
energia produzida por unidade de geraçio hidriulica,
com potincia menor ou igual a 10.000 KW;

TGC

=

fornecimento mensal de energia, em MWh, referent~
energia produzida por unidade de geraçio t~rmica
própria:

TRC

=

fornecimento mensal de energia, em MWh, referente ao
rateio da geraçio tirmica do sistema interligado,
excluída a geraçio térmica própria da concessioniria
distribuidora;

AJC

=

Ajuste

na quota de contribuição,

varíaç~es

mensal

de

nos valores realizados
energia
eltltrica;

à

em decorrência de
de fornEc1mento

FS e as demais variaçaes identificadas com a letra ·s·
representam, na expressio, a soma das respe~tivas parcelas
de fornecimento dE energia do conjunto das concessicnirias
distribuidoras
integrantes cio sistema isolado, sendo qu~
todas as vari~veis contidas na expressio deveria serreferidas aos valores do fornecimento =e e FS
4.3.2

Mercado

atendido

por sis~ema elétrico
-·· 10-·

iso)ado

•
I

•

CFI

=

GSI x TAR x 0r06

onder
CFI

=

valor da compensacão financeira a ser recolhida pela
concessioniria
distribuidora ao seu sistema elitrico

isolado:
GSI

=

valor, em MWh, referente ao total da geracão de energia
el~trlca de origem hidriul ica pass{vel de compensação
financeira, produzida para o suprimento do sistema elétrico
isolado da concessioniria
distribuidora~

TAR

=

tarifa

4.3.3

atualizada

Mercado

atendido

de referência.
por sistema elétrico

interligado

e isolado

CFT

=

CFC + CFI

CFT

=

compensação financeira total a ser recolhida pela
concessloniria
distribuidora
que possua sistema elétrico
lnterligado e isolado em sua irea de concessão;

CFC

=

valor da compensação financeira a ser recolhida pelas
concesslonirias
distribuidoras de energia elétrica refErente
ao seu mercado atendido por sistema elétrico interligado;

CFI

=

valor da compensação financeira a ser recolhido pela
concessionirla
distribuidora
referente ao seu sistema
elétrico isolado.

4-3.4

Autoprodutores

Os autoprodutores
de energia elétrica sujeitos ao pagamento
compensa~io financeira
pela utillzaçio de recursos hídricos

da

calculam mensalmente o valor multiplicando a geraçio mensal de
cada usina hidrelitrica pelo valor da tarifa atualizada d~
referência e pelo fator de 6~.

,
&

4.4

Fluxo de recursos: recolhimento das Tentes pagadoras e
repasse aos bene~iciários

As concessionirias
distribuidoras
que recebem ou geram energia
elétrica de origem hidriulica e os autoprodutores
devem efetuar7
por força da lei, até o tlltimo dia tltil do segundo m~s subsequente
ao da geraçio de energia elitrica, o recolhimento da compensação
Tinanceira.
O recolhimento da compensaçio i efetuado no Banco do Brasil S.A.
de formuljrios prdprios. No quinto dia ~til apds o
pagamento os valores sio creditados em contas específicas dos
beneficiirios7
de acordo com os coeficientes de distribuição
estabelecidos pelo DNAEE.
por meio

Com relaçio aos royalties, a Itaipu Binacional efetua os
pagamentos diretamente ao Departamento do Tesouro Nacional - DTN e
cabe à União repassar aos beneficiários os valores recebidos.
Cabe salientar que os recursos referentes aos royalties sio
devidos em ddlar ~ convertidos em cruzeiros na taxa de cãmbio do
dia da efetiva,io do pagamento.
Os beneficiirios dos recursos provenientes da compensaçio
financeira e dos ro~alties sio informados mensalmente7 através de
documento enviado pelo DNAEE, sobre os valores recolhidos Junto ao
Banco do Brasil.
5

CONSIOERACÕES FINAIS
Tendo em vista o exposto, destacam-se algumas quest;es de maior
interesse para as ireas ambientais do Setor El~tr!co, a saber:
De acordo com a legislaç~o, o recolhimento da compensação
financeira e dos royalties deve ser efetuado pelas
concessionirias
distribuidoras
de energia elitrica. Ou seja, a
responsabilidade
legal do recolhimento é da empresa que
distribui a energia e não da émpresa geradora, que i o agente
responsivel pelos impactos advindos da lmplantaçio da usina
hidrel,trica. Este fato se, por um lado dificulta
as negociaç~es
que pod€m ser efetuadas entre empresas geradoras de energia
Elitrica e estados e municípios afetados, se Justifica na medida
que o pagamento da compensaçio flnanc~ira e dos royalties ~stari
sendo efetuado pela regiio consumidora de energia,
independentemente
do local onde o empreendimento
i impluntado;
Apesar dos recurso~ ?roveni~ntes da compensa,ão flnanc~ira e dos
royalties destinados aos estados e municípios nSo sErem
vinculados a uma apl ícaçio específíca, existe a posslbili~aaz de
negociação entr~ o Setor Elitrico e estas instincias de governo
quanto a estes recursos como fonte de financiamento para
programas sdcio-ambientais.
O resultado rieste processe ci8
negoclaçio vai depender funciamentalments da capacidade cc SEtor
Elétrico ae se articular institucionalmente
com as estadas e
-12-

munic(pios

ben€ficiados;

Os recursos resultantes da compensa~io financeira e dos
royalt ies destinados ao DNAEE para aplicaçio em políticas
de
prote~io ambiental serio destinados à SEMAN para alocaçio em
projetos priorizados pelo COMASE, caso seja aprovado pelo
Congresso Nacional o Projeto de Lei nQ 2.249/91 do Executivo,
ora em tramita,~o na C~mara.

ANEXO i

EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DISTRIBUIDORAS E AUTOPRODUTORES GUE
RECOLHEM COHPENSAC~O FINANCEIRA E ROYALTIES

--i 4-·

-----------------------------------------------------------------------------------------------CONCESSION~R IA

SIGLA

l..:1.:

'!"T:J"
••••••

--------------------------------------------~--------------------------~---------------------C1a. EnergÊtrca Of Minas Gerais
Oept2 1unicipal ce Po,os ae Caldas
E1presa Industrial ae Hirahy S.A.
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
E1p. Luz e For~a Santa Maria S.A.
Light Servi;os de Eletricidade S.A.
Cia.de Elet.do Est.ao Rio de Janeiro
Cia.de Eletricidade de Nova Friburgo
Cia. Energética ae São Paulo
Cia. Paulista ce Fcrça e Luz
E1p. Elet. Bragantina S,h,
Caiua Serviços de Eletricidade S.A.
Co1panh1a Jaguar1 de Energia
Co1panhia Luz e For~a de Hococa
Comp.Paulista O€ Ener;ia ElÉt~ica
Cia. Sul Paulista de Energia Elétrica
Emp:de Elet.Vale do Paranapane1a S.A.
E1presa Nacional de Energia Elétrica
Eletricidade dE São Paulo
Co1panhia Paranaense ae Energia
For,a e Luz Coronei Vivida Ltda
Co1panhia For,a e Luz do Oeste
Centrais Elét. de Santa Catarina S.A.
Coapanhia Estadual de Energia Elétrica
Centrais Elétricas de Carazinho S.A.
Hidroelétrica Pana1b1 S.A.
Usina hidr. Nov~ Palia S.A.
E1p.de Energ,Elet.do Mato Grosso do Sul
Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.
Centrais Elétricas de Góias S.A.
Cia. Hidroelétr1c. Sio Patricro
Co1panhia de Eletricidade de Brasília
Cia. Ca1po Larguense de Eletricidade
Eap. For,a e Luz de Urussanga Ltda
Hidroelétrica Xanxere Ltda
Cia.de Energ.Elet.do Estado de Tocantins
Cia.Força e Luz Cataguases Leopoldina
Co1panhia Luz e Força Santa Cruz

CEH!G
Ot!EPC

HIRAHY
ESCELSA
ELFSH
LIGHT
CERJ
CEW~
CESP
CPf'~
BRAGANTINA
CAIUA
JAGUAR!
t!OCOCA

HB Estaáua~
ttun i c i pa l
HG Privada
ES Federal
ES Privada
RJ Federal
HG

RJ Estadual

RJ Privada
SP Estadual
SP Estadual
SP Privada
SP Privada
S? Privada
SP Privada
50 Privada
CPE:
CSPE
SP Privada
VALE PARANAPANEHA SP Privadi
NACIONAL
SP Privada
ELETROPAULO
SP Estadual
COPEL
PR Estadual
VIVIDA
PR Privada
OESTE
PR Privada
CELESC
SC Estadual
CEEE
RS Estadual
ELETROCAR
RS Hunicípal
PANANBI
RS Privada
NOVA PALKA
RS Privada
EHERSUI..
115 Estadual
,n Eshdua~
CENAT
CELG
GO Estadual
CHESP
GO Privada
Df' Estadual
CEB
PR Hun1cipal
COCEL
URUSSAHGA
se Privada
XANXERE
se Privada
CELTIHS (SUL/SUO) TO Privada
CFLCL
KG Privada
SANTA CRUZ
S? Priv.ida

~-~~~--~-~~-~----~---~-~~-~~~~~~·

--i
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SISTEHA NORTE/NOROEST~

-----------------~----------------------------------------------------------------------------SIGLA
u~ TIPC
-------------------------------------------------------------------------------------------~----

CONCESSION~RIA

Centrais Elétricas~~ Pará S.~.
Centrais Elét.do Norte co Brasil S.~~
Co1panhia Energética do 11aranhão
Cia. Sul Sergipana de Eletricidade
Co1panhia de Elet. do Estado da Bahia
Coapanhia Energética do Piauí
Coapanhia Energética do Ceará
Cia. Energ. do Rio Grande do Norte
S.~. de Eletrifica~ão da Paraíba
Co1panhia de Eletricidade de Borborena
Co1panhia Energética de Perna1buco
Co1panhia Energética de Alagoas
E1p.Oist.de Energia e• Sergipe S.A.
Co1panh1a Hidroelétrica do São Francisco
Cia.de Energ.Eletr.do Est.do Tocantins

P~ Estadual
XX Federal
11A Estadual
SE Privada
BA Esta.dual
?I Estadual
CE Eshdual
RN Estadual
PB Estadual
PB l1un1cipal
PE Estadual
CEAL
AL Estadual
EHERGIPE
SE Estadual
CHESF
XX Federal
CELTINS(HORT/NORD>TO Privada
CELPA(HORT.INORO.)
ELETRONORTE
CENAR
SULGI?E
COELBA
CEPISA
COELCE
COSERH
SAELPA
CELB
CELPE

SISTEKA ISOLADOS
CONCESSIONÃRIA

SIGLA

UF TIPO

----------------------------------------~-···------------------------..---~--------------------Centrais Elétricas de Rond6nia S.A.
Co1panhia de Eletricidade do A1apí
CEntrais Elétricas do Norte do Brasil
Centrais Elétricas do Pará S.A.
Cia.de Energ,Elet.do Estado de Tocantins
Co1panhia Brasileira de Alu1ínio
Co1panhia A,os Especiais Itabira
Alu1ínio do Brasil S.A.

CERON-ISO
CEA-ISO
ELETROHORTEI/ISO
CELPA-iSO
CELTINS-ISO
CSA
ACESITA
ALCAN

------------------------~~--~~~~-~----

RO
AP
AH
PA
TO
SP

Estadual
Estadual
Federal
Estadual
Privada
Aut.Prod.
N6 Aut .Prod.
tlG Aut.Prod.

----------~----------,,_,_

_

SISTEMA ITAIPU BINACIONAL

_ .~~~~~~~~-~~,--~-~--~-----~-~~~

~--~--~------------------------------~---------~----------------------------~~-

_____________

CONCESSIONÁRIA

Itaipu Binacional

,

SIGLA

TIPO

ITAIPU

Bintcional
~~~~~~~-----~~----~~-~~~--~~--~~~~
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