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De onde vêm as rendas petrolíferas de Arraial do Cabo?

A realização do projeto Territórios do Petróleo é uma medida de mitigação
 exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA

        O petróleo é um recurso natural não renovável, de importância para o Brasil e para Arraial do Cabo 
(RJ). O município está localizado na fronteira entre a Bacia de Campos e a de Santos. A Bacia de Campos 
se estende desde Vitória (ES) até Arraial. Já a Bacia de Santos está situada na faixa de Arraial do Cabo 
até Santa Catarina. 
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Mapa das Bacias de Campos e Santos

   Desde 2011 Arraial é reconhecido pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) como confrontante 
com poços de produção e, por este motivo, 
integrante da zona de produção principal do
Estado do Rio de Janeiro. Sendo considerado 
produtor, o município recebe royalties todos 
os meses e, eventualmente, participação 
especial (quando os campos confrontantes 
com o município geram lucros extraordiná-
rios).
      Quando a empresa de petróleo paga os 
royalties ao Tesouro Nacional (geralmente 
10% sobre o valor da produção do mês), o 
Tesouro distribui os primeiros 5% de uma maneira e a parcela excedente a 5% de outro modo. No 
que se refere aos municípios, basicamente a parcela até 5% é repartida entre todos os produtores 
(zona de produção principal), os cortados por dutos (zona de produção secundária) e municípios próxi-
mos (zona limítrofe). Já a parcela acima de 5% é distribuída somente aos municípios confrontantes com 
o campo que gerou os recursos. Nas tabelas 1 a 3 é possível visualizar os campos confrontantes com 
Arraial do Cabo e a contribuição de cada um para os royalties repassados em março de 2018.

Tabela 1: Origem dos royalties repassados a Arraial do Cabo em março de 2018 - parcela até 5% 

Origem da produção
Royalties até 5% para

Arraial do Cabo

Poços confrontantes com todo o Estado do Rio de Janeiro 
(incluindo os confrontantes com Arraial do Cabo)

R$ 3.306.595,16

Fonte: Equipe de pesquisa do PEA Territórios do Petróleo / Gustavo Smiderle, com base em dados da ANP.

www.territoriosdopetroleo.eco.br

http://territoriosdopetroleo.eco.br/
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Tabela 2: Origem dos royalties repassados a Arraial do Cabo em março de 2018 - parcela excedente 
a 5%

Origem da produção
(campos petrolíferos)

Atlanta

Espadarte
Peregrino

Tartaruga Verde

Tubarão Azul

Bacia

Santos
Campos
Campos 
Campos

Campos

Royalties excedentes a 
5% para Arraial do Cabo

R$ 0,00

R$ 862,98

R$ 278.066,14 
R$ 0,00

Total de royalties
excedentes a 5% para

Arraial do Cabo

R$ 0,00

R$ 278.929,12

Fonte: Equipe de pesquisa do PEA Territórios do Petróleo / Gustavo Smiderle, com base em dados da ANP.

Tabela 3: Royalties totais repassados a Arraial do Cabo em março de 2018 – parcelas até 5% e exce-
dente a 5%

Parcela até 5% Parcela excedente a 5% Total

R$ 3.306.595,16 R$ 278.929,12 R$ 3.585.524,28

      No último repasse de participações especiais, ocorrido em 10/05/18 (referente à produção ocorrida 
no primeiro trimestre de 2018), o único campo confrontante com Arraial que gerou participação espe-
cial foi Peregrino. Ao todo, o consórcio responsável pela produção pagou R$ 18,5 milhões de participa-
ções especiais. Conforme a Lei 9.478/1997, 10% do valor (R$ 1,85 milhão) é destinado aos municípios 
confrontantes com o campo (Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, 
Macaé, Paraty e Rio das Ostras, conforme planilha de confrontação da ANP). Como o campo de Pere-
grino tem aproximadamente 6,7% de sua área confrontante com Arraial, o município ficou com 6,7% 
desse valor — R$ 123.359,23 (cento e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e três 
centavos).

Fonte: ANP.

Tabela 4: Origem da participação especial repassada a Arraial do Cabo (RJ) em 10/05/18, referente ao 
primeiro trimestre de 2018

Campo
Participação

especial gerada

Parcela
destinada aos

municípios

Percentual de
confrontação do

campo com 
Arraial do

Cabo

Parcela
destinada a

Arraial do Cabo

Peregrino R$18,5 milhões R$ 1,85 milhão 6,7% R$ 123.359,23

Fonte: Equipe de pesquisa do PEA Territórios do Petróleo / Gustavo Smiderle, com base em dados da ANP.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm
http://www.anp.gov.br/images/Royalties-e-outras-participacoes/Royalties/Planilhas_dos_Calculos_dos_Meses_Anteriores/2018/06_Junho_2018.zip
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    O boletim Rede Territórios do Petróleo - 
Arraial do Cabo é uma produção coletiva do 
Núcleo de Vigília Cidadã do município, com o 
auxílio e a moderação da equipe técnica do pro-
jeto e da Petrobras.
Endereço: Praça da Independência, 03 - salas 1, 
2, 3 e 4 - Centro - CEP: 28930-000 - Arraial do 
Cabo/RJ  (22) 99600-2422  

www.territoriosdopetroleo.eco.br 

Plataforma de petróleo - fonte: ANP (anp.gov.br)

    O boletim Rede Territórios do Petróleo - Arraial do Cabo é 
uma produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã do 
município, com o auxílio e a moderação da equipe técnica do 
projeto e da Petrobras.
     Endereço: Praça da Independência, 03 - salas 1, 2, 3 e 4 - Centro  - 
Arraial do Cabo/RJ - (22) 99600-2422

      www.territoriosdopetroleo.eco.br 

http://www.anp.gov.br/wwwanp
http://territoriosdopetroleo.eco.br/

