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Resumo: Este artigo apresenta os indicadores sociais dos quinze municípios lindeiros ao 
Lago da Hidroelétrica Itaipu Binacional, localizados no oeste do Paraná, região de tríplice 
fronteira e com um território diverso, concentrado e desigual onde, apesar dos saltos 
econômicos decorrentes especialmente do agronegócio e do turismo, aliados ao repasse 
mensal de valores significativos de royalties, em reais, da Itaipu Binacional aos municípios, 
trazem estatísticas relevantes de expressões da “questão social”, demarcadas pela 
concentração do capital que se expressam em pobreza, violências, violações do direito ao 
trabalho e dignidade humana, êxodo rural, desproteção social, tanto no âmbito 
intermunicipal quanto intramunicipal. Conhecer os indicadores sociais dos municípios – ao 
cruzar com os dados da compensação financeira, royalties, recebida mensalmente pelos 
mesmos – remete-nos a um debate sobre gestão pública, políticas sociais, interesses e 
projetos societários defendidos neste território onde quase 40% (quarenta por cento) da 
população local encontra-se em situação de extrema pobreza, pobreza e situação de risco e 
vulnerabilidade social. 
 

 Palavras-chave: Indicadores sociais; Gestão Pública; 
Royalties.  
 

Abstract: This paper presents the social indicators of the fifteen municipalities bordering the 
Itaipu Lake, located in western Paraná, a tri-border region with a diverse territory, 
concentrated and unequal where, despite economic leaps due especially to agribusiness and 
tourism, associated with the monthly payment of significant royalties values, in reais, from 
Itaipu Binational to the municipalities, provide relevant statistics expressions of the "social 
question", marked by the concentration of capital that are expressed in poverty, violence, 
violations of work rights and human dignity, rural exodus, lack of social protection, both within 
intermunicipal and intra-municipal scope. Knowing the social indicators of the municipalities, 
by crossing to data from financial compensation - royalties - received monthly by them, leads 
us to a discussion of public management, social policies, interests and corporate projects 
defended in this territory where almost 40% (forty percent) of the local population is living in 
extreme poverty, poverty and situation of risk and social vulnerability. 
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1. INTRODUÇÃO 

A mesorregião do Oeste do Paraná reúne indicadores econômicos e sociais onde, por um 

lado, a complementaridade das atividades produtivas resulta em uma agroindústria dinâmica 

com importantes impactos regionais, que provocaram rearranjos na estrutura fundiária local 

e na configuração populacional, consolidando uma densa rede de cidades e movimentos 

migratórios; por outro lado, o processo sócio-histórico de “[...] sua ocupação descreve a 
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inserção diferenciada de seus municípios na divisão social do trabalho, resultando em 

condições internas sociais bastantes heterogêneas, ao contrário de sua base econômica e 

institucional.” (IPARDES, 2008, p. 9). Esse território é formado por cinquenta e dois 

municípios, dentre os quais, quinze1 fazem divisa com o Lago da Hidroelétrica Itaipu 

Binacional, situando-se ainda na região de fronteira internacional com o Paraguai e a 

Argentina.  

 
FIGURA 1 - Municípios lindeiros do oeste do Paraná 

Fonte: RIPPEL, 2005, p.10 
 

Na sua formação sócio-histórica, o oeste paranaense tem algumas características 

específicas. Entre os anos de 1950 e a década de 1970, a população total desta 

mesorregião passava de pouco mais de 16.000, na década de 1950, para mais de 760.000 

habitantes nos anos de 1970, com um crescimento populacional não verificado em nenhum 

outro espaço paranaense (IPARDES, 2008, p. 16). O impacto da densidade demográfica é 

decorrente do início da construção da Hidroelétrica Itaipu Binacional (1973/1974). O 

processo da migração e ocupação humana veloz e densa redefiniu, ainda que inicialmente 

em um espaço mais restrito ao município de Foz do Iguaçu, um reordenamento nas relações 

sociais, culturais e econômicas até então existentes, que eram pautadas, desde a década 

de 1950, pela agricultura familiar e agroindústria, formada basicamente por famílias de 

agricultores de origem alemã e italiana, provenientes das áreas serranas do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina, associadas às companhias gaúchas colonizadoras de terras, 

dedicadas à exploração da madeira e ao mercado imobiliário.  

Até 1950, apenas Foz do Iguaçu possuía a condição político-administrativa de município, 

desde 1914, cuja área se estendia até o Noroeste do Estado do Paraná. No início da década 

                                                 
1 Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Medianeira, Missal, 
Santa Helena, Diamante do Oeste, São José das Palmeiras, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, 
Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Terra Roxa e Guaíra. 
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de 1950, registra-se a instalação de outros três municípios: Toledo e Guaíra emancipados 

em 1951 e Cascavel em 1952, todos desmembrados do então município de Foz do Iguaçu.  

Entre as décadas de 1960 e 1990, com o contínuo processo de fragmentação territorial, 

ampliação da fronteira agrícola e o decorrente adensamento populacional, quinze novos 

municípios são legalmente instalados na década de 1960; quatro na década de 1970; treze 

na década de 1980; e mais quinze na década de 1990, totalizando os 52 municípios que 

compõe a região oeste do Paraná, dos quais quarenta são de Pequeno Porte I2; oito de 

Pequeno Porte II; um de Médio Porte e três de Grande Porte. 

Destaca-se que entre as décadas de 1970 e 1980, os quatro principais municípios (Foz do 

Iguaçu, Toledo, Guaíra e Cascavel) concentraram, em 1970, 53% da população urbana do 

oeste do Paraná e, em 1980, 60%. Por outro lado, os outros 15 municípios instalados nesse 

período apresentavam em média uma população rural equivalente a 87% de sua população 

total (IPARDES, 2008, p. 18). A política desenvolvimentista da época, sob o comando dos 

governos militares, teve na sua agenda a expansão do capital, com relevância ao setor de 

comércio e serviços voltados às atividades agropecuárias e à possibilidade de consumo de 

bens duráveis (RIPPEL, 2005, p. 18).  

A efetivação dos projetos nacionais de base exportadora, os investimentos em infra-

estrutura - dentre estas, encontra-se a construção da Hidroelétrica Itaipu Binacional - e a 

modernização na atividade agropecuária, como sinônimo da mecanização e produção em 

escala comercial com foco na exportação, somadas à pauta produtiva imposta pela inserção 

do País no capitalismo internacional, consequentemente, na nova divisão social e técnica do 

trabalho, impactam na realidade social e na reprodução das relações sociais; isto é, nas 

relações de classe com interesses antagônicos entre o capital e o trabalho. 

Assim, quando se inicia a década de 1970 e décadas posteriores, o Oeste do Paraná passa 

pela “modernização” e transformação da estrutura agrária, com a adoção de tecnologias, 

máquinas, tratores, equipamentos, fertilizantes, defensivos, etc. e o cultivo de lavouras ou 

produtos que foram e são componentes da base de exportação, como é o caso da soja. 

Esse movimento (modernização, mecanização, industrialização, plantação de culturas 

agroexportadoras, ciclo do capitalismo monopolista), advém, segundo Piffer (apud RIPPEL, 

2005, p.11), “[...] da crescente inserção da reprodução agrícola ao movimento de 

                                                 
2 De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), tem-se a seguinte 
classificação: Municípios de Pequeno Porte 1, com população até 20.000 habitantes; Municípios de 
Pequeno Porte 2, com população que varia de 20.001 a 50.000 habitantes; Municípios de Médio 
Porte, com a população que está entre 50.001 a 100.000 habitantes; Municípios de Grande Porte, 
cuja população é de 101.000 habitantes até 900.000 habitantes; e Metrópoles, considerados os 
municípios com mais de 900.000 habitantes.  
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reprodução do capital, no qual a agricultura exerce um papel de subordinação aos setores 

de concentração e centralização do capital, em especial ao setor industrial.”.  

É a trajetória sócio-econômica de ocupação, de transformação na estrutura fundiária, 

agrícola e agrária submetidas ao modelo agroexportador que, aliado a construção da 

Hidroelétrica de Itaipu, afetam a inserção diferenciada dos municípios do oeste de Paraná 

no contexto do capitalismo monopolista e na divisão social e técnica do trabalho, “[...] 

resultando em condições internas sociais bastantes heterogêneas, ao contrário de sua base 

econômica e institucional [...]” (IPARDES, 2008, p. 9). 

A internalização do “complexo soja” estruturou e reestruturou o processo de trabalho e a 

economia regional, influindo decisivamente em todas as atividades (agropecuária, indústria 

e serviços). Inicialmente, foi a expansão da produção de soja e, a partir daí, tem-se a “[...] 

fundação de cooperativas de produção, instalação de plantas industriais de transformação 

do grão de soja, implantação de moderna produção de aves e suínos e de indústria de 

carnes, produção e industrialização de leite, fábrica de rações, serviços de armazenagem e 

de comercialização” (IPARDES, 2008, p. 32). Assim, em um curto espaço de tempo, têm-se 

transformações sociais e econômicas profundas, com efeitos contundentes sobre a 

dinâmica de crescimento e de distribuição da população, com um acelerado êxodo rural e 

urbanização concentradora (RIPPEL, 2005, p. 13).  

No final da década de 1970 e com mais intensidade na década de 1980, “[...] 

desapareceram cerca de 100 mil propriedades rurais [...]” (MARTINS, 1985, p. 99) na região 

oeste do Paraná, aspecto fundante na organização e mobilização dos pequenos agricultores 

expropriados pela barragem da Hidroelétrica Itaipu Binacional para reivindicar direitos 

sociais das então famílias desapropriadas. Desse processo surge, em 1981, o Movimento 

dos Agricultores Sem-Terra do Oeste do Paraná (MASTRO) que, junto ao Movimento 

Justiça e Terra lutaram para garantir a indenização das terras inundadas pelo Lago de Itaipu 

e pela reforma agrária.  

Ainda, a esses trabalhadores, “[...] junta-se o número crescente de lavradores sem terra 

própria para trabalhar, como os meeiros, parceiros, pequenos arrendatários, filhos de 

pequenos proprietários, cujas terras são insuficientes para famílias extensas, como 

geralmente são as dos colonos do Sul.” (MARTINS, 1985, p. 99), quando, associado ao 

movimento dos trabalhadores rurais do Acampamento da Encruzilhada Natalino, instalados 

na beira da estrada de Passo Fundo a Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, deram a forma 

inicial ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), fundado durante a 

realização do 1º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, de 29 a 31 de 
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janeiro de 1985, na cidade de Cascavel, Paraná, com a participação de mais de 1.500 

delegados representantes dos diversos estados brasileiros (KREUTZ, 1999, p. 57) 

Em relação ao crescimento e distribuição populacional, entre 1970 e 1980, a população rural 

decresceu, porém o ritmo de crescimento da população urbana foi o mais elevado dentre 

todas as espacialidades paranaenses. Esse ritmo de perdas rurais, em parte compensadas 

por elevado crescimento urbano, permaneceu nas décadas seguintes (IPARDES, 2008, p. 

19). No cômputo geral, a maioria dos cinquenta e dois municípios apresentava, em 2000, 

proporções de população residente no meio urbano superiores a 50% e, no ano de 2007, o 

grau de urbanização de todos os municípios dessa mesorregião chegou a 85,03% de 

população urbana (IPARDES, 2008, p. 25), concentração esta que se mantém até os dias 

atuais (IBGE, Censo Demográfico, 2010).  

O fenômeno generalizado de intenso êxodo rural, decorrente não só da mudança na 

produção e concentração fundiária, com a produção massiva de mercadorias 

agroexportadoras in natura e industrializadas, como também do alagamento pelo Lago de 

Itaipu de porções agricultáveis de terra, foi responsável por elevados fluxos migratórios das 

áreas rurais em direção aos núcleos urbanos, ou para fora da região em menor proporção, 

tendo em vista que a intensificação do fluxo migratório do campo para as cidades foi, em 

grande escala, interno ao próprio município. O processo migratório, caracterizado pelo 

êxodo rural inter e intramunicipal se reproduziu internamente em outras escalas: “[...] 

formação de aglomerações urbanas; grande perda de população rural na maior parte dos 

municípios e também de população urbana em alguns; e a incapacidade dos municípios de 

viabilizar condições de vida para a sua população.” (IPARDES, 2008, p. 22). 

A partir dessas determinações sócio-históricas da realidade empírica, tem-se como objetivo 

apresentar os indicadores sociais de extrema pobreza, pobreza e situação de risco e 

vulnerabilidade social da população dos municípios lindeiros da mesorregião oeste do 

Paraná, bem como mostrar os valores, em reais, dos royalties acumulados e recebidos 

mensalmente pelos municípios, que impactam na gestão pública, uma vez que estes 

recursos financeiros devem ser aplicados em políticas sociais capazes de contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população. Mesmo não sendo objetivo primeiro neste 

trabalho – que faz parte de estudos em andamento – é inerente a problematização para 

quais políticas sociais (dimensão política) e como têm sido aplicados os recursos dos 

royalties (dimensão técnica), partindo do entendimento que estas dimensões são 

referenciadas a um projeto societário defendido (ou para a hegemonia do capital ou para a 

hegemonia dos interesses da classe trabalhadora).  
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Quanto ao procedimento metodológico adotado, as referências foram a pesquisa 

bibliográfica e documental como uma das possibilidades de contribuir, inclusive, na 

ampliação do estudo da temática. Os documentos são considerados importantes fontes 

primárias de dados, que podem ser reexaminados na busca de novos conhecimentos e 

interpretações complementares.  

As referências desta pesquisa, realizada em abril de 2015, foram as Legislações nacionais; 

os Indicadores Socioeconômicos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES); os dados públicos sobre 

repasse de royalties disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); a 

Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS); a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS); e literaturas acerca da “questão social”, política social e gestão pública, que são 

fundantes e significativas na compreensão da realidade social para além da aparência.  

O crescimento desigual e combinado da sociedade brasileira “[...] reflete disparidades 

econômicas, políticas e culturais, envolvendo classes sociais, grupos raciais e formações 

regionais [...]” (IANNI, 2004, p.87), que se materializam na pauperização, precarização ou 

desapropriação das condições da vida, relações sociais, processo de trabalho, ou seja, na 

produção e reprodução da vida e relações sociais. Com a adesão dos sucessivos governos 

brasileiros ao ideário neoliberal nos anos de 1990 e posteriores, tem-se a 

desregulamentação e liberalização dos mercados, a privatização de empresas estatais e a 

redução de gastos sociais públicos, proposições determinantes para a “Reforma” do Estado 

caracterizado pelas medidas de ajuste na economia com restrições dos gastos públicos e a 

mínima participação do Estado no âmbito social (SOARES, 2002, p.71). Nessa direção, o 

quadrinômio neoliberal “descentralização – privatização - focalização-seletividade” configura 

a forte desresponsabilização do Estado pela política social e se coloca em discussão as 

reais possibilidades de efetivação de políticas sociais universais, redistributivas e 

equitativas.  

É decorrente, especialmente, do capitalismo monopolista a criação de condições para que 

as expressões da “questão social” tornem-se objeto de uma intervenção contínua por parte 

do Estado e coloquem-se como alvo de políticas sociais. Contudo, esta intervenção estatal 

se realiza de forma parcial e fragmentada, uma vez que as manifestações da “questão 

social” são recortadas como problemáticas particulares, como exemplo o desemprego, a 

falta de habitação, a falta de escolas, a violência - e assim são enfrentadas, por meio de 

políticas setoriais (NETTO, 2007, p. 31-33). 
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Esses fundamentos levam a compreender a emergência do Estado moderno e nos 

possibilitam pensar o sentido da gestão pública, que não se dissocia das relações 

conflitantes estabelecidas na sociedade de classes e a respectiva disputa de interesses 

conflitantes (YAZBEK; SANTOS PAULA, 2014, p. 35). Eis então, dentre outros, os desafios 

e responsabilidades de ampliar qualitativamente os espaços participativos da sociedade civil 

na gestão pública, para construir projetos emancipatórios que buscam a hegemonia dos 

interesses dos trabalhadores.  

2. RESULTADOS OBTIDOS 

Em relação aos indicadores sociais, os dados relativos a renda per capita da população 

estimada pelo IBGE para 2014 dos quinze municípios lindeiros do Oeste do Paraná revelam 

um quadro de concentração de riquezas e de capital, em detrimento ao expressivo número 

de habitantes em situação de extrema pobreza e pobreza, tendo como referência as famílias 

inseridas, até dezembro de 2014, no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e 

as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, cujos dados são de março de 2015:  

 
 

Município 

  
Nº 

Habitantes  

(2014) 

Nº de 
famílias  

Cadastro 
Único 

Renda Per Capita Familiar Nº 
famílias 

Programa 
Bolsa 

Família 

Até  
R$ 

77,00 

Entre 
R$77,00 

e R$ 
154,00 

Entre R$ 
154,00 e 

1/2 
salário 
mínimo 

Acima 
de meio 
salário 

mínimo3 

Diamante do Oeste 5.242 1.135 360 245 329 201 377 

Entre Rios o Oeste 4.255 495 110 78 148 159  56 

Foz do Iguaçu 263.647 33.739  9.420 8.634 9.419 6.266 12.413 

Guaíra 32.394 4.687  889 941 1.930 927 1.414 

Itaipulândia 10.056 1.699  334 292 647 426 424 

Marechal Cândido Rondon 50.299 4.651  568 1.093 1.470 1.520 501 

Medianeira 44.523 3.611  412 535 1.549 1.115 764 

Mercedes 5.357 625 74 120 233 198 126 

Missal 10.830 2.413  677 449 624 663 572 

Pato Bragado 5.239 609 109 97 223 180 85 

Santa Helena 25.159 2.745  343 731 1.166 505 771 

Santa Terezinha de Itaipu 22.353 3.759  318 575 1.480 1.386 726 

São José das Palmeiras 3.864 971 301 148 331 191 257 

São Miguel do Iguaçu 27.061 4.184  614 721 1.588 1.261 1.081 

Terra Roxa 17.461 2.254  343 787 829 295 385  

TOTAL 527.740 67.577 14.872 15.446 21.966 15.293 19.896 

TABELA 1 – Cadastro Único para Programas Sociais e Programa Bolsa Família nos municípios 
lindeiros oeste do Paraná (abril 2015) 
Fonte: IBGE Cidades, 2015; MDS/SAGI, 2015. 

 

Considerando que a média de moradores em domicílios particulares ocupados, isto é, a 

densidade domiciliar, “[...] é representada pela relação entre as pessoas moradoras nos 

domicílios particulares ocupados [...]” (IBGE, 2011, p. 61), os dados do Censo Demográfico 

                                                 
3 O salário mínimo brasileiro, em abril de 2015, é de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). 
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2010 realizado pelo IBGE indicam que o número médio de moradores por domicílio na 

Região Sul “[...] se situa na faixa entre os 3,1 [...]” (IBGE, 2011, p.61). Assim, multiplicando o 

número das 67.577 famílias inscritas no CadÚnico pela média de moradores em domicílio, 

que é de 3,1, tem-se 209.488 habitantes do total de 527.740 dos quinze municípios 

lindeiros, que estão inseridos em famílias com renda familiar de até três salários mínimos, o 

que é considerado um número expressivo e significativo.  

Na mesma direção, isto é, com base no mesmo parâmetro de divisão do valor total de 

famílias dividido por 3.1 moradores por domicílio, também é significativo o número de 

habitantes do total de 527.740 em relação à extrema pobreza e pobreza, tendo como 

referência a renda per capita: a) 46.103 habitantes dos quinze municípios lindeiros 

sobrevivem com renda per capita de até R$ 77,00/mês4; b) 47.882 pessoas, cuja família tem 

renda per capita entre R$77,00 e R$ 154,00; c) 68.094 habitantes fazem parte de famílias 

cuja renda per capita é de até meio salário mínimo; assim como d) 47.408 pessoas fazem 

parte de famílias com renda per capita familiar acima de meio salário mínimo até três 

salários mínimos.  

Também foram cruzados, em abril de 2015, os indicadores sociais dos municípios 

disponíveis no sítio do MDS, sob responsabilidade da Secretaria de Avaliação e Gestão da 

Informação (SAGI), tendo dezembro de 2014 como mês/ano de referência. Eles têm mínima 

variação e demonstram, também, idêntico percentual de indivíduos e suas respectivas 

famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, pobreza e vulnerabilidade 

sócio-econômica.  

Esses indicadores sócio-econômicos ganham nova interpretação quando, por exemplo, os 

dados relativos a renda per capita são cruzados e analisados com o crescimento total da 

população dos quinze municípios lindeiros da mesorregião Oeste do Paraná, por meio dos 

Censos realizados em 1991, 2000, 2010 e a estimativa populacional do IBGE para 2014. 

Verifica-se, de um lado, que não há significativo aumento populacional na região, exceto os 

municípios de Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Santa Helena e Santa Terezinha de Itaipu que 

tiveram, em diferentes proporções entre a década de 1990 e 2014, um aumento mais 

significativo quanto à densidade populacional.  

Por outro lado, constatam-se municípios com população decrescente, como é o caso de São 

José das Palmeiras e Terra Roxa. Para os demais, o aumento populacional não é 

expressivo, considerando que são dados de quase três décadas e meia. Também é possível 

identificar o percentual total de habitantes, por município, inscritos no CadÚnico: 

                                                 
4 Para o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), é considerada “extrema 
pobreza” a família que tenha renda mensal per capita de até R$ 77,00 e famílias com renda per 
capita entre R$ 77,01 e R$ 154,00 encontram-se em situação de “pobreza”.  
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MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO Percentual da 

população inscrita no 
CadÚnico 

1991 2000 2010  2014 

Diamante do Oeste 9.253 4.878 5.027 5.242 68% 

Entre Rios o Oeste 2.920 3.328 3.922 4.255 35% 

Foz do Iguaçu 190.123 258.543 256.081 263.647 38% 

Guaíra 30.000 28.659 30.669 32.394 44% 

Itaipulândia 4.199 6.836 9.027 10.056 49% 

Marechal Cândido Rondon 49.430 41.007 46.799 50.299 29% 

Medianeira 38.665 37.827 41.830 44.523 24% 

Mercedes 4.198 4.608 5.046 5.357 40% 

Missal 10.372 10.433 10.474 10.830 62% 

Pato Bragado 3.530 4.049 4.823 5.239 36% 

Santa Helena 18.861 20.491 23.425 25.159 35% 

Santa Terezinha de Itaipu 14.149 18.368 20.834 22.353 49% 

São José das Palmeiras 5.596 4.102 3.831 3.864 72% 

São Miguel do Iguaçu 24.721 24.432 25.755 27.061 47% 

Terra Roxa 19.820 16.300 16.763 17.461 42% 

TOTAL 410.990 483.861 504.306 527.740 ----------------------- 

TABELA 2 – População dos municípios lindeiros da mesorregião oeste do Paraná nos anos de 1991, 
2000, 2010 e 2014. 
Fonte: IPARDES apud CASAGRANDE e SOUZA, 2011; IBGE Cidades, 2015. 

 

Todos os quinze municípios lindeiros recebem, mensalmente e desde 1992 (LEISMANN, 

2006, p. 3), a compensação financeira denominada de “royalties”, que são pagos pelo 

Tesouro Nacional, com o repasse de valor monetário em reais (R$) proporcional à extensão 

da área submersa pelo Lago da Hidroelétrica Itaipu Binacional de cada município, conforme 

está previsto no Anexo C do Tratado de Itaipu, publicado no Diário Oficial da União, no 

Brasil, em 30 de agosto de 1973.  

No Brasil, em 11 de janeiro de 1991, entrou em vigor o Decreto nº 1, que discrimina a 

distribuição de royalties a Estados, municípios e órgãos federais, beneficiando, 

principalmente, os municípios mais afetados pelo alagamento de terras para a formação do 

reservatório (LEISMANN, 2006, p. 7).  

No Brasil, de acordo com a Lei dos Royalties, a distribuição da compensação financeira é 

feita da seguinte forma: 45% ao Estado do Paraná, 45% aos 15 municípios lindeiros e 10% 

para órgãos federais (Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia e Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), cujo valor, até abril de 2015, já 

atingiu mais de US$ 4,8 bilhões em royalties. Com isso, os maiores beneficiados foram o 

governo do Paraná e os 15 municípios paranaenses limítrofes ao reservatório de Itaipu. No 

Paraguai, os recursos dos royalties são repassados ao Ministerio de Hacienda, que já 

recebeu, desde 1985, mais de US$ 4,5 bilhões.  
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MUNICÍPIO 

ÁREA 
ALAGADA 

(Km²) 

ROYALTES 
ACUMULADO 
EM R$ (Reais) 

ROYALTES 
ACUMULADO 

EM US$ 
(Dólares) 

Valores 
Mensais  
(em R$) 

*abril/2015 

Diamante do Oeste 5,62  16.175.379,98  8,7 milhões 120.000,00 

Entre Rios do Oeste 32,90  93.347.321,06  48,8 milhões 720.000,00 

Foz do Iguaçu 201,84  580.926.331,51  313,8 milhões 4.400.000,00 

Guaíra 51,01  146.814.447,85  79,3 milhões 1.100.000,00 

Itaipulândia 179,73  509.949.768,01  267 milhões 3.900.000,00 

Marechal Cândido Rondon 56,04  165.347.010,43  94 milhões 1.200.000,00 

Medianeira 1,16  3.338.988,33  1,8 milhão 25.000,00 

Mercedes 19,32  54.816.964,53  28,7 milhões 420.000,00 

Missal 40,07  115.327.631,58  62,3 milhões 880.000,00 

Pato Bragado 47,07  133.552.057,93  69,9 milhões 1.000.000,00 

Santa Helena 263,76  759.141.423,84  410,1 milhões 5.800.000,00 

Santa Terezinha de Itaipu 41,90  120.594.400,59  65,1 milhões 920.000,00 

São José das Palmeiras 1,94  5.583.875,69  3 milhões 42.000,00 

São Miguel do Iguaçu 90,91  268.993.370,09  153,8 milhões 2.000.000,00 

Terra Roxa 1,58  4.547.740,99  2,4 milhões 35.000,00 

TABELA 3 – Municipios lindeiros do oeste do Paraná: área alagada e royalties acumulados 
Fontes: ITAIPU BINACIONAL,2015; ANEEL, 2015ª; ANEEL, 2015b. 

 

A aplicação dos recursos dos royalties não é livre. De acordo com a Lei n. 7.990 de 28 de 

dezembro de 1989 (BRASIL, 1989), os recursos não devem ser aplicados em pagamento de 

dívidas ou em quadro permanente de pessoal dos municípios lindeiros. Em 2001, pela Lei nº 

10.195, passou a ser permitido também o uso de recursos para a capitalização de fundos de 

previdência dos estados e dos municípios. Na Cartilha A compensação financeira e o seu 

município publicada pela ANEEL consta, na Apresentação do documento, que a 

compensação financeira - royalties - “[...] podem ser aplicados em saúde, educação, 

segurança e outros setores” e que a “fiscalização da correta utilização do dinheiro 

proveniente da compensação financeira cabe ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público 

de cada Estado.” (ANEEL, 2007, s.p.). 

Considerando que a gestão pública, sob o aspecto operacional, “[...] é o desempenho 

perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado, em benefício da 

coletividade [...]” (BEHRING; SANTOS PAULA, 2014, p. 37), ainda é desafiador o longo 

caminho para construir “[...] parâmetros públicos que reiventem a política no reconhecimento 

dos direitos como medida de negociação e deliberação de políticas que afetam a vida de 

todos [...]” (TELLES apud BEHRING; SANTOS PAULA, 2014, p. 47) e vencer a pesada 

herança das concepções e práticas assistencialistas, clientelistas, do apadrinhamento e do 

mando político.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os indicadores sociais dos quinze municípios lindeiros, referenciados nos dados do MDS, 

IBGE e IPARDES apontam que do total de 527.740 habitantes estimados em 2014, tem-se 
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209.488 habitantes neste território, isto é, 39,70% da população em situação de 

vulnerabilidade social. Ainda, de acordo com o Relatório de Informações Sociais por 

município, disponibilizado pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do MDS 

(2015), o número de pessoas inscritas no CadÚnico desses municípios lindeiros atinge 

39,30% do total da população; isto é, 202.128 pessoas de 67.577 famílias, dentre as quais é 

significativa a população que vive em situação de extrema pobreza e pobreza. 

Por outro lado, esses mesmos quinze municípios recebem mensalmente o pagamento da 

compensação financeira (royalties) pagos pelo Tesouro Nacional, com valores diferenciados 

dependendo da área alagada, cujo montante acumulado, em abril de 2015, é de R$ 

2.978.456.712,41 (dois bilhões, novecentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e 

cinquenta e seis mil, setecentos e doze reais e quarenta e um centavos) para investir em 

políticas sociais para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Com base nos dados apresentados, reafirma-se a importância de ampliar os estudos sobre 

a dimensão técnica e política da gestão pública, em especial, apreender e dar visibilidade 

quanto à aplicação do repasse acumulado dos royalties da Itaipu Binacional, para quais 

políticas sociais foram destinadas (dimensão política) e como têm sido aplicados os 

recursos (dimensão técnica), partindo do entendimento que estas dimensões são 

referenciadas a um projeto societário defendido para a hegemonia do capital ou para a 

hegemonia dos interesses da classe trabalhadora. 
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