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Os municípios da Bacia de Campos, região de exploração de 
petróleo e gás na costa brasileira, recebem os recursos 

orçamentários chamados royalties e participações especiais. Segundo a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os 
royalties são “uma compensação financeira devida à União pelas 

empresas que produzem petróleo e gás natural no território 
brasileiro: uma remuneração à sociedade pela exploração 

desses recursos não renováveis”. Já os 
recursos chamados participações 
especiais são “uma compensação 
financeira extraordinária devida 
pe los  concess ionár ios  de 
exploração e produção de 
petróleo ou gás natural para 
campos de grande volume de 
produção”.

Com alta dependência 
o r ç a m e n t á r i a  d o s 

r e c u r s o s  d o s 

continua próxima página

O boletim Rede Territórios do Petróleo - Armação dos Búzios 
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
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A queda 
da renda do 

petróleo em 
Armação dos Búzios



royalties e participações especiais referentes à 
exploração de petróleo e gás na região da Bacia 
de Campos, a queda no repasse de tais 
arrecadações pode refletir-se na redução da 
qualidade dos serviços municipais oferecidos 
aos  c idadãos.  Segundo  a  pub l i cação 
“Territórios do Petróleo: Cidadãos em Ação”, 
produzida no primeiro ciclo do projeto (2014-
2016), para cada R$ 100 do orçamento de 
Armação dos Búzios em 2012, R$ 42 vinham 
das receitas petrolíferas. A diminuição dos 

 

Beneficiário / 
Estado 

Ano Royal�es Part. Especiais Royal�es + PE 

Armação dos 
Búzios (RJ) 

2014 R$ 72.488.760,97 R$ 16.779.857,19 R$ 89.268.618,16 

Armação dos 
Búzios (RJ) 

2015 R$ 42.115.741,97 R$ 2.164.271,56 R$ 44.280.013,53 

Armação dos 
Búzios (RJ) 

2016 R$ 29.704.319,54 R$ 807.896,59 R$ 30.512.216,13 

Armação dos 
Búzios (RJ)  

2017 R$ 41.318.778,66 R$ 1.780.423,20 R$ 43.099.201,86 

valores pode afetar setores relevantes para a 
manutenção da qualidade de vida dos 
m u n í c i p e s,  co m o  s a ú d e,  e d u c a ç ã o  e 
saneamento básico. 

Analisando os dados no Info Royalties sobre 
o volume de recursos recebidos de 2014 até 
2017 em Armação dos Búzios, verificou-se que 
houve uma brusca queda nos valores recebidos 
em 2015 e que se agravou no ano seguinte, com 
alguma recuperação em 2017, conforme 
mostra a tabela abaixo.

Tabela: 
Royalties e 

participações 
especiais 

para Armação 
dos Búzios

Fonte: 
Info Royalties 
(valores 
correntes, 
sem 
correção), 
a partir de 
Agência 
Nacional 
do Petróleo.

De olho nas receitas - Existem algumas 
formas de acompanhar o uso e aplicação 

desses recursos nos municípios que os 
recebem. Uma delas é a base de dados Info 
Royalties (https://inforoyalties.ucam-campos.br), 
e laborada e  mant ida pelo Mestrado em 
Planejamento Regional e Gestão de Cidades da 
Universidade Candido Mendes de Campos dos 
Goytacazes (Ucam-Campos). A plataforma tem 
por finalidade facilitar o acesso às informações 
sobre a distribuição das receitas petrolíferas entre 
os municípios, os estados e as diversas instâncias do 
governo federal.
Tendo em vista a importância do controle social e da vigília cidadã 
na influência da correta aplicação dos royalties e participações 
especiais, o projeto Territórios do Petróleo, através do Núcleo de 
Vigília Cidadã de Armação dos Búzios, discute e divulga em seu 
primeiro boletim digital as informações que auxiliam a população a 
acessar e entender as informações referentes a essas fontes de 
receita pública. 

Você está 
por dentro do 

assunto royalties do 
petróleo? Trataremos 
mais desse tema nas 

próximas edições!
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