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RESUMO – A geração de energia por meio de usinas hidrelétricas tem expressiva participação na 

matriz energética nacional. No entanto, a formação de reservatórios para esta geração provoca 

impactos nos meios físico, biológico e social. Fundamentado no artigo 20 da Constituição Federal 

de 1988, o Congresso Nacional instituiu a Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos 

Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica, como forma de indenização a ser paga aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios. O Decreto n.º 3.739, de 31 de janeiro de 2001, estabelece 

que nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de montante, o acréscimo de energia por 

eles propiciado será considerado como geração associada a estes reservatórios regularizadores, 

competindo à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL efetuar as simulações energéticas 

necessárias e determinar a proporção da Compensação Financeira devida aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios atingidos por estes reservatórios regularizadores. Este trabalho busca 

apresentar a metodologia utilizada pela ANEEL para determinação dos coeficientes de repasse do 

ganho de energia por regularização a montante para rateio dos valores recolhidos pelas usinas 

hidrelétricas entre os diversos beneficiários. 

 

ABSTRACT – The generation of energy by means of hydroelectric power plants has mighty 

participation in the national energy matrix. However, the formation of reservoirs for this generation 

causes impacts in physicist, biological and social aspects. Based on article 20 of the Federal 

Constitution of 1988, the Brazilian Congress instituted the Financial Compensation to be paid by 

the power plants for using the water resource to generate energy, as form of indemnity to be paid to 

the States, Federal District and Cities. The Decree n.º 3,739, of 31 of January of 2001, establishes 

that in the hydroelectric power plants benefited by regulatory reservoirs, the addition of energy for 

them propitiated will be considered as generation associated with these regulatory reservoirs, 

competing to the of Electric Energy National Agency - ANEEL effecting the energy simulations 

necessary and to determine the ratio of the which had Financial Compensation to the States, Federal 

District and Cities reached for these regulatory reservoirs. This paper aims to present the 

methodology used by ANEEL for determination of the coefficients of view of the profit of energy 

for regularization the sum for divides of the values collected for the hydroelectric power plants 

among the beneficiaries. 
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1 – INTRODUÇÃO: A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DOS 

RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A geração de energia elétrica utilizando recursos hídricos é uma das maneiras mais 

econômicas de produzir eletricidade de forma limpa e renovável. O Brasil dispõe de um grande 

potencial hidráulico que pode ser utilizado para geração de energia elétrica. Esse potencial se 

constitui em vantagem - seja no aspecto econômico, seja no aspecto ambiental - quando comparado 

a diversas outras formas de geração energética adotadas por diferentes países, principalmente em 

relação aos que adotam como base para a sua matriz de geração de energia elétrica a queima de 

combustíveis fósseis. 

Essas são algumas das razões que levaram o Brasil a apresentar em sua matriz energética uma 

participação expressiva de hidroeletricidade e ocupar posição de destaque na geração de energia 

hidroelétrica no cenário mundial. 

No entanto, a implantação das usinas hidrelétricas muitas vezes exige a formação de grandes 

reservatórios e implica em impactos sócio-ambientais, devido à inundação de áreas e suas 

conseqüências sobre o meio físico-biótico e em relação às populações atingidas.  

Estes impactos, dentre outros aspectos, criaram a necessidade da regulamentação de políticas 

envolvendo a gestão ambiental e de recursos hídricos no Brasil. Na década de 1930, o país editou 

vários Códigos para os recursos naturais: O Código do Minério, da Pesca, da Flora e, em 1934, o 

Código das Águas, que passou a ser o marco disciplinador do uso das águas, dispondo sobre a 

classificação e utilização dos recursos hídricos, com ênfase ao aproveitamento do potencial 

hidráulico, mas com princípios para o uso múltiplo da água, com preocupação com a sua qualidade 

e valor econômico. A evolução desses códigos, bem como a intenção de reformar o modelo 

nacional de gestão das águas começou a se consolidar a partir da década de 1980, em virtude de 

alguns fatores históricos e político-institucionais. (MMA, 2006) 

Partindo da premissa que o aproveitamento de recursos hídricos, para fins de geração de 

energia elétrica enseja compensação, o artigo 20 da Constituição Federal de 1988 instituiu, em seu 

parágrafo primeiro, que é assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da 

exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica ou compensação financeira 

por essa exploração.  
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A regulamentação deste dispositivo constitucional aconteceu por meio da Lei nº. 7.990, de 28 

de dezembro de 1989, que regulamentou a Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos 

Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica, como forma de indenização a ser paga pelas 

empresas que geram energia através de suas usinas hidrelétricas, aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios que são atingidos pelas águas represadas ou, de alguma forma, onerados em decorrência 

de sua implantação. Também disciplina a matéria a Lei n.º 8.001, de 13 de março de 1990, que 

define os percentuais da distribuição da compensação financeira. Posteriormente, estes percentuais 

de arrecadação e de distribuição foram alterados pelas Leis n.
o
 9.433/97, que instituiu a política 

nacional de recursos hídricos e criou o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, nº. 

9.984/00 que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA e pela Lei nº. 9.993/00 

que destina recursos da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica e pela exploração de recursos minerais para o setor de ciência e 

tecnologia. 

O Decreto nº. 2.335, de 06 de outubro de 1997, constitui a Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL e enumera as suas competências, dentre as quais destaca-se a de definir e 

arrecadar os valores relativos à compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para 

fins de geração de energia elétrica, fiscalizando seu recolhimento. 

Desta forma, a ANEEL procedeu à publicação das seguintes Resoluções: 

 Resolução nº. 67/01, que estabelece o procedimento para o cálculo e recolhimento da 

Compensação Financeira devida pelos concessionários e autorizados de geração hidroelétrica; 

 Resolução nº. 87/01, que divulga os percentuais das áreas inundadas por 

reservatórios associados a empreendimentos de geração de energia elétrica, para fins de cálculo da 

repartição dos recursos da Compensação Financeira para geração hidroelétrica; 

 Resolução nº. 88/01, que estabelece a metodologia para rateio da Compensação 

Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica devido 

pelas centrais hidrelétricas e Royalties de Itaipu entre Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Por Lei compete a ANEEL a análise e aprovação de estudos de inventário de bacias 

hidrográficas com vistas a determinar o aproveitamento ótimo, estudos de viabilidade e projetos, a 

realização de atividades de hidrologia relativas à gestão e à operação dos aproveitamentos 

hidrelétricos, bem como realizar os estudos hidroenergéticos para fins de determinação do 

coeficiente de repasse do ganho de energia para rateio dos recursos da compensação financeira pelo 

uso dos recursos hídricos. 
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Nesse sentido a ANEEL desenvolve as seguintes atividades: 

 Acompanha o cronograma dos empreendimentos hidrelétricos em construção, uma vez 

que a data para início do recolhimento da Compensação Financeira está amarrada à 

operação comercial do empreendimento; e 

 Realiza o cálculo dos Coeficientes de Repasse do Ganho de Energia por Regularização 

a Montante de todos os empreendimentos hidrelétricos em operação na bacia 

hidrográfica em análise, através de simulações energéticas. 

 

2 - ARRECADAÇÃO DOS RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  

 

2.1 Considerações Gerais 

 

A partir do início da operação comercial da primeira máquina geradora, as usinas hidrelétricas 

começam a pagar a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica. A autorização para a entrada em operação de cada máquina é dada pela 

ANEEL, por meio de despacho publicado no Diário Oficial da União. 

Conforme redação dada pela Lei n° 9.984/00, a Compensação Financeira pela Utilização dos 

Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica será de 6,75% (seis inteiros e setenta e 

cinco centésimos percentuais) sobre o valor da energia elétrica produzida pelos concessionários de 

geração de energia hidrelétrica. 

Já o Decreto n.º 3.739, de 31 de janeiro de 2001, estabelece que o valor total arrecadado para 

fins da compensação financeira será obtido pelo produto da energia de origem hidráulica 

efetivamente verificada com a Tarifa Atualizada de Referência - TAR, fixada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Dessa forma, o total a ser pago pelas usinas hidroelétricas é calculado segundo o disposto na 

Equação 1: 

 

CFi = 6,75% x EGi x TAR                                                                                        (1) 

Onde: 
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CFi é o valor arrecadado pela Compensação Financeira para o mês i, em R$;  

EGi  é a energia gerada pela usina em MWh no mês i; e 

TAR é a Tarifa Atualizada de Referência, expressa em R$/MWh.  

O Decreto n.º 3.739, de 31 de janeiro de 2001, estabelece ainda que a Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL fixará a chamada Tarifa Atualizada de Referência - TAR com base nos 

preços de venda de energia destinada ao suprimento das concessionárias de serviço público de 

distribuição de energia elétrica, excluindo-se encargos setoriais vinculados à atividade de geração, 

tributos e empréstimos compulsórios, bem como os custos incorridos na transmissão de energia 

elétrica. Para efeito desse cálculo considera-se o valor total despendido na compra de energia 

dividido pela quantidade de energia adquirida em doze meses. 

O supracitado decreto estatui também que nas usinas hidrelétricas beneficiadas por 

reservatórios de montante, o acréscimo de energia por ele propiciado será considerado como 

geração associada a estes reservatórios regularizadores, competindo à ANEEL efetuar a avaliação 

correspondente e determinar a proporção da Compensação Financeira devida aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios por eles afetados. 

A regra de evolução da TAR compreende reajustes anuais com base no Índice Geral de Preços 

de Mercado - IGP-M, e uma revisão a cada quatro anos. Pode ser vista na Tabela 1 a evolução da 

TAR nos últimos nove anos. 

Tabela 1 – Valores da TAR de 2004 a 2010 

ANO Resolução R$/MWh 

2004 Resolução ANEEL n
o
 647, de 08.12.2003   44,20 

2005 Resolução ANEEL n° 285, de 23.12.2004 52,67 

2006 Resolução ANEEL nº 192, de 19.12.2005 55,94 

2007 Resolução ANEEL nº 404, de 12.12.2006 57,63 

2008 Resolução ANEEL nº 753, de 16.12.2008 62,33 

2009 Resolução ANEEL nº 917, de 8.12.2009 64,69 

2010 Resolução ANEEL nº 1.096, de 14.12.2010 68,34 
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Ao longo dos últimos anos os valores arrecadados pela Compensação Financeira têm sido 

cada vez maiores em função do aumento da geração de energia hidrelétrica e dos reajustes dos 

valores da TAR. Em 2010, 159 Usinas Hidrelétricas recolheram aproximadamente R$ 

1.889.906.895,18 (um bilhão e oitocentos e oitenta e nove milhões de reais).  

 Os recursos financeiros não são recolhidos nem distribuídos pela ANEEL. Cada geradora de 

energia elétrica informa à ANEEL, até o dia 20, o montante de energia gerado no mês anterior. A 

partir daí, a empresa tem 30 dias para depositar o pagamento na conta única da Secretaria do 

Tesouro Nacional. Por essa razão, existe uma defasagem de aproximadamente dois meses entre o 

mês da geração e o recebimento dos recursos pelos beneficiários. A distribuição dos recursos 

compete à Secretaria do Tesouro Nacional, com base no cálculo realizado pela ANEEL. 

 

2.2 Isenções do Pagamento da Compensação Financeira 

 

A Lei nº. 7.990, de 28 de dezembro de 1989, definiu como isentas do pagamento da 

Compensação Financeira as usinas hidrelétricas com capacidade instalada igual ou inferior a 

10MW, então caracterizadas como Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s. A partir de 1998, por 

meio da Lei nº. 9.648/98, passaram a ser caracterizadas como PCH’s as centrais hidrelétricas com 

potência instalada de até 30 MW. Em função da alteração na legislação, existem hoje, no sistema da 

Compensação Financeira, algumas usinas com potência inferior a 30 MW que pagam o encargo.  

A Lei n.º 7.990/89 também definiu como isenta de pagamento de Compensação Financeira, a 

energia elétrica: 

 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; 

 Gerada e consumida para uso privativo de produtor, quando a instalação 

consumidora se localizar no município afetado. 

No entanto, consideram-se exceções a estas regras apresentadas os casos a seguir: 
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o Usinas com mais de 30 MW de potência instalada – se parte da energia gerada 

exceder o consumo próprio e for comercializada para uso em serviço público, deve 

ser paga Compensação Financeira proporcional a essa parcela vendida; 

o Se a instalação consumidora e a usina hidrelétrica do autoprodutor estiverem 

localizadas em diferentes Municípios.  

Nesse segundo caso, o valor pago pelo autoprodutor tem como base de cálculo toda a energia 

gerada. 

 

3 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  

 

A Lei nº. 8.001/90 e as alterações dadas pelas Leis n
os

 9.433/97, 9.984/00 e 9.993/00 

definiram os seguintes percentuais de distribuição da Compensação Financeira, conforme 

apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Distribuição da Compensação Financeira. 
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4 - CRITÉRIO PARA RATEIO DOS RECURSOS ENTRE OS MUNICÍPIOS E ESTADOS

  

Para determinação dos recursos financeiros que serão destinados a cada um dos municípios 

atingidos pelo reservatório de uma usina hidrelétrica serão utilizados dois coeficientes de rateio. O 

primeiro é chamado de Coeficiente de Repasse do Ganho de Energia por regularização a montante e 

o segundo é chamado de Coeficiente de Área Inundada. 

O Coeficiente de Repasse do Ganho de Energia por regularização a montante definirá quanto 

do recurso financeiro arrecadado pela usina hidrelétrica será rateado entre os municípios 

diretamente atingidos pelo empreendimento e quanto será distribuído entre os municípios dos 

reservatórios de regularização a montante.  Isto porque quando se tem mais de um reservatório 

hidrelétrico de regularização em um mesmo rio, ou ainda em uma mesma cascata, o efeito da 

regularização da vazão é acumulativo e a última usina desta cascata será beneficiada pela vazão 

regularizada por cada um dos outros reservatórios. Desta forma, um percentual da sua energia 

gerada deve-se à vazão que foi regularizada em cada um dos outros reservatórios, ou seja, parte da 

energia gerada se deve aos reservatórios de regularização a montante. 

O Coeficiente de Área Inundada será usado para o rateio dos recursos financeiros entre os 

municípios diretamente atingidos e os municípios dos reservatórios de regularização a 

montante. O percentual de cada município dependerá da fração de área inundada do município com 

relação à área total do reservatório em que este município está inserido. 

Cada estado da federação que tem direito ao recebimento dos recursos financeiros 

arrecadados pela compensação financeira receberá valor financeiro equivalente ao somatório dos 

valores recebidos pelos municípios pertencentes ao seu estado. Para efeito de cálculo, o Distrito 

Federal, receberá o montante correspondente às parcelas de Estado e de Município. 

 

4.1 Metodologia para determinação do Coeficiente de Repasse do Ganho de Energia por 

Regularização a Montante 

 

Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios de regularização a montante, o ganho 

de energia proporcionado por tais reservatórios estará associado a sua geração total. 

Conseqüentemente, parte dos recursos arrecadados com a Compensação Financeira por essas usinas 

deverá ser repassada aos Estados e Municípios atingidos por aqueles reservatórios de montante. 
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Para facilitar o entendimento da metodologia utilizada pela ANEEL para determinação do 

Coeficiente de Repasse do Ganho de Energia por Regularização de Montante para distribuição da 

Compensação Financeira, esta metodologia foi subdividida em 4 etapas. No diagrama da figura 3 

estas etapas são apresentadas na seqüência dos procedimentos. 

 

 

 

                         

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Diagrama da seqüência dos procedimentos. 

Vazões 

Afluentes 

Programa 

Conti-Varlet 

3º ETAPA: DETERMINAÇÃO DO GANHO DE ENERGIA 2 

Ganho de Energia 2: representa o ganho de energia final entre a Energia Gerada com Vazões 
Naturais e a Energia Gerada com Vazões Regularizadas aplicando-se um limite de Mercado. O limite 
de Mercado é aquele que proporciona o maior ganho de energia quando aplicado a toda a cascata 
em análise. 

2º ETAPA: DETERMINAÇÃO DO GANHO DE ENERGIA 1 
Ganho de Energia 1: representa o ganho de energia entre a Energia Gerada com Vazões Naturais e 
a Energia Gerada com Vazões Regularizadas aplicando o limite da potência instalada. 

4º ETAPA: DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE REPASSE DO GANHO DE ENERGIA 

Coeficiente de Repasse do Ganho de Energia por Regularização de Montante: o Ganho de Energia 2 
do empreendimento será rateado entre todos os empreendimentos da cascata proporcionalmente ao 
volume útil de cada empreendimento desta cascata. 
Os Coeficientes de Repasse do Ganho de Energia por regularização a montante definem quanto do 
recurso financeiro arrecadado pela usina hidrelétrica será rateado entre os municípios diretamente 
atingidos pelo empreendimento e quanto será distribuído entre os municípios dos reservatórios de 
regularização a montante 

1º ETAPA: DADOS DE ENTRADA 

Vazões 

Regularizadas 

Vazões 

Naturais 

Dados: 
- Potência,  
- Volume Útil 
- Cota x Produtibilidade 
- Cota x Volume 
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1º Etapa: Levantamento dos Dados de Entrada 

Para o cálculo do coeficiente de repasse por regularização de montante são necessárias as 

seguintes informações de cada empreendimento da cascata: 

- Características físicas dos empreendimentos: Potência instalada [MW], Volume Útil 

[hm3]; Queda de referência [m], Potência Instalada [MW], Volumes máximo e 

mínimo [hm3], Cotas máxima e mínima [m], Curva Cota x Volume e 

Produtibilidade (Máxima, Média e Mínima); 

- Série de Vazões Naturais Mensais no local do empreendimento; e 

- Série de Vazões Regularizadas Mensais no local do empreendimento: série de vazão 

média mensal [m3/s] gerada para cada reservatório a partir da série de vazão 

afluente [m3/s] e do volume útil [hm3] do reservatório em estudo, utilizando a 

metodologia de Conti-Varlet. 

2º Etapa: Determinação do Ganho de Energia 1 

O Ganho de Energia 1 é a relação entre a energia gerada com as Vazões Naturais e a energia 

gerada com as Vazões Regularizadas (Conti-Varlet) pelo reservatório em análise, limitada a 

potência instalada. A energia gerada mensalmente sem o efeito de regularização do reservatório em 

análise é obtida pelo produto da produtibilidade pela vazão média mensal natural. A energia gerada 

mensalmente com o efeito de regularização do reservatório em análise é obtida pelo produto da 

produtibilidade pela vazão média mensal regularizada.  

Para a determinação do acréscimo de geração de energia elétrica devido à regularização dos 

reservatórios de usinas em cascata é necessário contabilizar a regularização dos reservatórios a 

montante. A vazão afluente (Qaf) em um reservatório de jusante é dada pela soma da vazão 

regularizada (Qreg) pelo reservatório de montante e o incremento da vazão natural (Qnat) ocorrido 

entre os dois reservatórios, conforme ilustrado na figura 4. 

1 2

 

Figura 4 – Diagrama topológico de um curso d’água. 

ou seja: 

QnatQregQaf  12                                                                                                          (2) 

onde: 

12 QnatQnatQnat                                                                                                         (3) 

 

Conhecidos o volume útil (definido em projeto) e a vazão afluente ao empreendimento, o 

problema consiste em determinar as vazões que serão regularizadas pelo reservatório. Para isto a 

ANEEL utiliza a o método de Conti-Varlet, também conhecido como método do fio estendido 
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(Souza et al, 1999). Na figura 5, apresenta-se um exemplo onde o volume diferencial leva à 

determinação automática da vazão regularizada. 

-5000,00

-4000,00

-3000,00

-2000,00

-1000,00

0,00

1000,00

2000,00

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99

Volume mínimo

Volume máximo

Volume diferencial

 

Figura 5 – Método de Conti-Varlet 

 

 Para resolver o problema de determinação dos volumes inicial e final do reservatório, 

genericamente denominado “erro das extremidades”, são realizadas repetidas iterações com a série 

histórica de vazões de maneira que os valores iniciais não influenciem o resultado do método de 

Conti-Varlet. Devido à otimização da técnica de Conti-Varlet, os volumes inicial e final do 

reservatório passam a ser resultados da modelagem e não mais dados de entrada.  

3º Etapa: Determinação do Ganho de Energia 2 

O Ganho de Energia 2 é a relação entre a energia gerada com as Vazões Naturais e a 

energia gerada com as Vazões Regularizadas, resultantes do ganho 1, para o reservatório em 

análise, aplicando uma limitação de mercado. O mercado corresponde à maior demanda energética 

que poderia ser atendida pela cascata que está sendo analisada. Para cada valor percentual de 

mercado adotado (entre 1% e 100%) a cascata apresentará um ganho de energia entre a energia 

gerada com as Vazões Naturais e a energia gerada com as Vazões Regularizadas. Apresenta-se na 

figura 6 um exemplo da variação do ganho de energia para a variação do mercado adotado. 

 
GANHO ENERGIA CASCATA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MERCADO

GANHO

 

Figura 6 – Variação do ganho da regularização com a variação do Mercado 

GANHO 

MÁXIMO 
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O valor percentual de mercado que maximiza o ganho energético em toda a cascata 

regularizada (ganho máximo de energia) deverá ser aplicado a cada usina da cascata e determina-se, 

então, o Ganho de Energia 2 individualizado para cada usina. 

4º Etapa: Determinação do Coeficiente Repasse do Ganho De Energia 

O Ganho de Energia 2 representa o ganho total de energia obtido pela regularização de todos 

os reservatórios da cascata, levando em consideração a limitação da potência instalada e o mercado 

que maximiza o ganho energético com a regularização. 

O Coeficiente de Repasse do Ganho de Energia por Regularização de Montante de cada 

usina da cascata para os reservatórios de montante será obtido rateando o Ganho de Energia 2 

proporcionalmente ao seu volume útil. 

Considere o diagrama topológico ilustrado na Figura 7 como exemplo de uma cascata com 3 

empreendimentos (a, b e c): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Exemplo de Diagrama Topológico 

Onde:  

V.U.a = volume útil da usina “a” 

Ganho2a = ganho de energia 2 da usina “a”   

 

Para o exemplo apresentado na Figura 7, o Ganho de Energia 2 obtido na usina “a”, pela 

regularização de todos os reservatórios da cascata, será dividido entre todos os reservatórios de 

montante proporcionalmente ao seu volume útil.  

Desta forma, o coeficiente de repasse da usina “a” para usina “a” será obtido pela seguinte 

equação: 

 

COEF.a-a   =  (100% - Ganho2a )  +            Ganho2a * VUa                                                           (4) 

      

        (VUa + VUb + VUc) 

 

O coeficiente de repasse da usina “a” para usina “b” será: 

USINA a => V.U.a, Ganho2 

USINA 2 => VU2, GANHO 

2 

R 
I  
O 
 
  

USINA b => V.U.b, Ganho2 

USINA c => V.U.c, Ganho2c 
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COEF.a-b     =              Ganho2a  *  VUb                                                                                          (5) 

 

                          (VUa + VUb + VUc) 

 

 

 

 

 

Analogamente, o coeficiente de repasse da usina “a” para usina “c” será: 

 

COEF.a-c    =           Ganho2a  *   VU c                                                                                            (6) 

 

                   ( VU a  +  VU b  +  VU c ) 

 

 

No caso da usina “c”, o coeficiente de repasse do seu ganho não será repassado a nenhuma 

outra usina, pois não existe nenhuma usina a montante, neste caso, teremos: 

 

COEF.c-c =  (100% - Ganho2c)   +       Ganho2c  *  VU c       =   100%                                       (7) 

      (VU c) 

 

Para cada novo empreendimento hidrelétrico que entra em operação comercial ou alteração 

das características físicas das usinas hidrelétricas, são recalculados os coeficientes de repasse por 

regularização da nova configuração da bacia hidrográfica, conforme metodologia estabelecida pela 

Resolução ANEEL n° 88, de 22 de março de 2001. 

 

5 - ÁREAS INUNDADAS POR RESERVATÓRIOS DE USINAS HIDRELÉTRICAS 

 

O rateio da Compensação Financeira associada a cada reservatório, incluindo os repasses por 

regularização de montante, quando for o caso, será feito na proporção das áreas de cada município 

inundadas por reservatórios de usinas hidrelétricas (Figura 8), considerando os casos específicos de 

instalações associadas a casas de máquinas dissociadas dos respectivos reservatórios e de 

bombeamentos de água para fins energéticos.  
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Figura 8 – Imagem do satélite Landsat 5 referente ao reservatório da UHE Furnas. 

 

O valor da área inundada pelo reservatório será calculado e fornecido à ANEEL pela 

concessionária de geração de energia elétrica. A área inundada se refere ao nível (N. A. máximo 

maximorum) associado à vazão de cheia máxima prevista no respectivo projeto da usina 

hidrelétrica, incluindo o leito original dos rios.  

 

6 - CASOS ESPECIAIS 

 

No caso de central hidrelétrica que tenha reservatório dissociado da casa de máquinas ou que 

se beneficie de bombeamento de água, estando as instalações elevatórias em Município distinto 

daquele(s) onde se situa o reservatório, será adotado o seguinte critério para a fixação da 

proporcionalidade de rateio entre os Municípios envolvidos: 

 para o Município onde se localiza a casa de máquinas ou as instalações elevatórias de 

água será atribuída uma fração de numerador unitário e denominador igual ao número de 

Municípios envolvidos pela central hidrelétrica; 

 aos Municípios inundados pelo reservatório da central hidrelétrica será dedicado o 

complemento da fração calculada anteriormente, na proporção de suas áreas inundadas.  

 

7 – CONCLUSÃO 

 

A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de 

Energia Elétrica tem sido um instrumento valioso para o desenvolvimento econômico e social das 

regiões afetadas pelos reservatórios associados às usinas hidrelétricas, conforme pode ser verificado 
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pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH/M, publicado pelo PNUD para o ano de 

2000. 

Em publicação elaborada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE (2005) foi realizado um levantamento a partir dos principais dados econômicos, sociais e 

geográficos dos municípios beneficiados pela compensação financeira. Este documento apresenta as 

seguintes conclusões: 

- Os municípios beneficiados por recursos da compensação financeira são em geral de 

pequeno e médio porte, tendo baixo desenvolvimento dos setores secundário e terciário (indústria e 

comércio), ou seja, sua economia se concentra basicamente no setor agroindustrial. 

- Em geral não são municípios pobres, de acordo com as classificações internacionais do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Dentre os municípios beneficiados, 

com base no IDH-1991, apenas quatro tinham um IDH classificado como de município pobre, mas 

isto não se repete no IDH-2000, em virtude do sensível aumento desse índice em todos os 

municípios estudados no período de 1990 a 2000. Somente dois municípios estão na lista dos 1.000 

municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, Olho D’Água do 

Casado, em Alagoas, e Pilão Arcado, na Bahia com IDH 0,542 e 0,546, respectivamente. 

- Estes municípios sofreram um sensível aumento do IDH entre 1991 e 2000.  

O gerenciamento da Compensação Financeira dentro da ANEEL prima pela sua 

transparência. Todas as informações relativas à arrecadação e distribuição dos montantes 

envolvidos estão disponíveis no site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br) no item “Informações do 

Setor Elétrico”. 

A consulta aos relatórios permite acessar as informações de todas as usinas hidrelétricas que 

pagam Compensação Financeira, a geração mensal de cada usina, os municípios atingidos por cada 

reservatório e os montantes distribuídos a todos os beneficiários.  
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