
�

REDE
Territórios 

do Petróleo
Carapebus

JUNHO

Os benefícios dos royalties 
para sua cidade

Um olhar do Núcleo de Vigília Cidadã do município de Carapebus

       De acordo com o site da Petrobras (*), a produção de petróleo na Bacia de Campos iniciou-se em 
agosto de 1977.  De lá para cá, a Bacia chegou a ser responsável por mais de 80% da produção 
nacional do petróleo. Conforme informações obtidas no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP)**, referentes a abril deste ano (2018), a Bacia de Santos já se 
tornou a maior produtora de petróleo do país: responde por 48% da produção total, ficando a Bacia 
de Campos em segundo lugar, com 46%.
       O município de Carapebus, que é confrontante com campos e poços de petróleo, recebeu do 
início deste ano até o mês de maio cerca de R$ 14,3 milhões de royalties, de acordo com a ANP (***). 
Segundo informações enviadas pela Ouvidoria Geral de Carapebus, por solicitação do Núcleo de 
Vigília Cidadã (NVC) do município, as principais áreas de aplicação dos recursos nos primeiros 
meses do ano foram as seguintes: saneamento 8,5%, infraestrutura e obras 13,5%, educação 17% 
e saúde 25%.
       Composição das receitas petrolíferas - Cerca de 85% dos royalties de Carapebus vêm da parcela 
conhecida como “até 5%”, que se origina da produção ocorrida no conjunto dos campos marítimos 
confrontantes com o estado do Rio. Ou seja, a cada R$ 100 de royalties repassados ao município, R$ 
85 vêm da produção atribuída ao estado como um todo. 
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      Apenas em torno de 15% dos royalties de Carapebus vêm da parcela conhecida como “acima de 
5%”, que se origina especificamente  da produção ocorrida nos campos confrontantes com o próprio 
município. Em outras palavras, a cada R$ 100 de royalties repassados a Carapebus, apenas R$ 15 
vêm da produção atribuída ao próprio município. A aplicação a aplicação dos royalties (exceto 
campos recentes) não tem muitas regras, ficando proibido apenas o pagamento de pessoal perma-
nente (exceto professores em sala de aula) e de dívidas (exceto com a União). Conforme as possibili-
dades permitidas pela legislação, podemos considerar que falta incluir outros setores dentro desta 
divisão, como, por exemplo, cultura, esporte, meio ambiente, entre outros.
     A previsão de receita total do município para 2018, conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
Carapebus, é de R$ 98,1 milhões. Deste total, está previsto que R$ 30,2 milhões venham dos royal-
ties e participações especiais — ou seja, pouco mais de 30%.
       Ao lidarmos com essas informações, perguntamos: Carapebus sobreviverá sem os royalties? O 
que você acha?
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(*)  http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principaisoos/bacias/bacia-de-campos.htm 

(**) http://www.anp.gov.br/ 

(***) http://www.anp.gov.br/images/Royalties-e-outras-participacoes/Royalties/Maio_2018/05_Maio_2018.xlsx
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