
Planilha simplificada indicando a origem dos 
royalties arrecadados pelo município

em termos de 
campos/poços. 

 Zona de produção principal (até 5%): Item geralmente 
mais importante da parcela de royalties até 5%, que o 
município recebe por ser confrontante com poços de 
produção. Nesta rubrica, o município recebe — em 
proporção à faixa de população na qual se enquadre —
uma fatia dos royalties gerados pela produção 
confrontante com todo o estado. 

 Instalação até 5%: Item da parcela até 5% repassada a 
municípios que têm instalações de embarque e 
desembarque de petróleo. Os valores desta coluna têm 
origem na produção de todo o país, rateada entre os 
municípios que possuem tais instalações. 

 Até 5%: Soma dos itens que compõem a parcela até 5%. 
Na maioria dos municípios, corresponde ao valor da 
coluna “zona de produção principal”.

 Ajustes ANP: Ajustes esporádicos que a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) faz a 

Crédito em março de 2018 da produção de janeiro de 2018

Significado dos campos da tabela

Campo/poço Zona prod.principal (até 5%) >5%: cada campo confrontante >5%: soma campos confrontantes
TOTAL para

este municípioTotal até 5% >5%: total

3.184.128,67Poços RJ (incluindo os deste município )
ALBACORA
ALBACORA LESTE
BONITO
CARAPEBA
ENCHOVA
ENCHOVA OESTE
ESPADARTE
LINGUADO
PAMPO

1.024.385,09
854.144,77

1.567,56
57.666,54

152,11
11.060,68

4.726,58
604,66

414.833,94do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) faz a 
mais ou a menos para atender a decisões judiciais, que 
muitas vezes não são definitivas.

Obs.: Os campos acima se referem à parcela de royalties até 
5%

 >5%: cada campo confrontante – Fatia dos royalties acima de 
5% gerados por cada campo petrolífero confrontante com o 
município em questão e a este repassada. Por exemplo, em 
março de 2018 o campo de Albacora gerou R$ 1.024.385,09

 de royalties acima de 5% para Quissamã (RJ). 
 >5%: soma campos confrontantes: Soma dos royalties

gerados por cada campo confrontante para o município em 
questão e a ele repassado. Costuma ser o item mais 
importante da parcela acima de 5%. Por exemplo, em março 
de 2018 os campos confrontantes com Quissamã (RJ) 
geraram R$ 2.654.205,28 de royalties acima de 5% para o 
município.

 Instalação acima 5%: Item da parcela até 5% repassada a 
municípios que têm instalações de embarque e desembarque 
de petróleo, desde que tenha havido movimentação no mês 
de referência. Os valores desta coluna têm origem na 
produção de todo o país.

 >5%: total: Soma dos itens que compõem a parcela acima de 
5%.

Obs.: Os campos acima se referem à parcela de royalties acima 
de 5%.

Valor total dos royalties
repassados ao município 

no mês em questão.Quissamã

Totais 3.184.128,67

PAMPO
PARGO
POLVO
VERMELHO

414.833,94
23.348,27

148.690,12
113.024,97

2.654.205,28

2.654.205,28 5.838.333,95

Se você não
está familiarizado com o 

assunto, leia primeiro a seção 
Saiba mais sobre royalties:

CLIQUE AQUI


