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Royalties: de onde vêm?
     Na primeira edição do Boletim Rede Territórios do Petróleo Rio das Ostras, 
ficamos um pouco mais por dentro do que são royalties e participações especiais 
e também o quanto a cidade recebeu nos últimos anos destes rendimentos. Mas ainda
pairam algumas perguntas no ar, entre elas:por que Rio das Ostras recebe royalties? Como 
são definidos esses valores?

    Para começarmos a responder estas perguntas, precisamos entender como se dá a distribuição 
dos royalties e participações especiais. Para tanto, vamos começar nesta edição procurando enten-
der melhor por que Rio das Ostras é considerado um município confrontante com campos ou poços 
de petróleo, ou seja, é considerado “produtor”.

     Um primeiro parâmetro para entender quanto cada estado e cada município vão receber é a con-
frontação (veja box). Trata-se da projeção do litoral dos estados e municípios, mar adentro, definida 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
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da Petrobras.

    No caso dos municípios, vale a combinação de dois critérios. Pelo primeiro, traçam-se linhas 
ortogonais (perpendiculares à costa) em cada divisa municipal. Pelo segundo, traçam-se linhas 
paralelas ao Equador partindo dos mesmos pontos. Se um campo for confrontante com um muni-
cípio pelo primeiro critério e com outro pelo segundo, ele é considerado confrontante com os dois, 
meio a meio. Quanto mais produção confrontante com um determinado município, mais recursos 
aquela prefeitura receberá, segundo um dos critérios de distribuição.

    Com estas informações, podemos constatar que Rio das Ostras é um município confrontante 
com campos e poços produtores da Bacia de Campos (considerada a segunda maior produtora do 
Brasil, logo atrás da Bacia de Santos) e por isso considerado “produtor”.

     A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga regularmente em 
www.anp.gov.br os campos confrontantes com a costa de Rio das Ostras e com os demais municí-
pios. Os relatórios informam ainda o quanto cada campo é confrontante com um ou outro municí-
pio (percentuais de confrontação, clique aqui). Mas este assunto vamos aprofundar nos próximos 
boletins, quando daremos a relação dos campos que geram os recursos para os cofres do municí-
pio e que devem ser aplicados em políticas públicas, indo ao encontro do anseio da população.
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    Em linguagem simples, um município é confrontante quando tem ao menos um poço ou 
campo marítimo de produção localizado diante do seu litoral. Mas como definir a porção do 
território marítimo “pertencente” a um município? Como prolongar até alto-mar as divisas 
municipais verificadas na praia? 

     A resposta está no Decreto 93.189, de 1986, que prevê uma combinação de dois critérios: 
as linhas ortogonais e as paralelas. No primeiro caso (ortogonais), é como se um barco anco-
rado na fronteira de dois municípios se afastasse da praia em linha reta, sem se desviar para 
a direita, nem para a esquerda, deixando atrás de si uma corda para marcar a fronteira muni-
cipal no mar. No segundo (paralelas), é como se o mesmo barco se afastasse da praia em um 
trajeto paralelo à linha do Equador, ou seja, deixando uma linha horizontal no mapa. Se um 
campo é confrontante com um município pelo primeiro critério e com outro município pelo 
segundo, ele é considerado confrontante com os dois, meio a meio.

    No caso dos estados, a projeção das fronteiras é feita apenas com base nas ortogonais.

Entenda a noção de confrontação:

   Nas próximas edições do Rede 
Territórios do Petróleo-Rio das 
Ostras, continuaremos trazendo 
muitas informações sobre os 
royalties e a relação com o 
município!

FIQUE LIGADO!


