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     Royalties consistem em uma quantia paga por alguém ao proprietário pelo direito de usar, explorar 
um produto ou recurso natural. Segundo a definição da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), trata-se de uma compensação financeira devida pelas empresas que produzem 
petróleo e gás natural no Brasil – uma remuneração à sociedade pela exploração desses recursos
naturais não renováveis. Outro recurso importante é a participação especial, que, segundo a ANP, é uma 
compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de 
petróleo ou gás natural em campos de grande volume de produção.
     Segundo o site Info Royalties, base de dados que tem por finalidade facilitar o acesso às informações 
sobre a distribuição das receitas petrolíferas entre os municípios, estados e beneficiários vinculados ao 
governo federal, Campos dos Goytacazes experimentou forte declínio no repasse de royalties e partici-
pações especiais nos últimos anos. Esta queda, causada principalmente pela redução do preço interna-
cional do petróleo, resultou em situação insustentável nas regiões dependentes das atividades 
petrolíferas, com consequências negativas em todas as esferas municipais, tais como, saúde, educação, 
segurança e cultura.
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       Esta queda, causada principalmente pela queda do preço internacional do petróleo, resultou em situ-
ação insustentável nas regiões dependentes das atividades petrolíferas, com consequências negativas 
em todas as esferas municipais, tais como, saúde, educação, segurança e cultura. 
     Ainda segundo informações obtidas no Info Royalties, se em 2012 o município recebeu, a título de roy-
alties e participações especiais, R$ 1.354.233.313,47, em 2017 esse valor foi de R$ 429.583.679,54. 
Entretanto, a cidade de Campos dos Goytacazes-RJ se tornou dependente desse recurso, no que afeta 
em diversas áreas do município especialmente saúde, educação, segurança. Sucateamento, precarie-
dade e problemas de infraestruturas deixaram as comunidades do município abandonadas, com maior 
impacto nas comunidades tradicionais, como as pesqueiras, agrícolas, quilombolas e os movimentos 
sociais que lutam pela terra..
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