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A DISTRIBUIÇÃO DOS 
ROYALTIES DE PETRÓLEO NO 
BRASIL 

1 Histórico sobre os royalties

As indenizações pela exploração de petróleo foram instituídas pela Lei nº 20.004/1953 que criou a 
Petrobras. Inicialmente, os royalties correspondiam a uma alíquota de 5% sobre o valor do petróleo extraído 
em terra (onshore). Não havia extração de petróleo em mar (offshore). Nessa fase inicial, os recursos eram 
totalmente transferidos para os estados, que deviam repassar 20% para os municípios. Em 1969, quando 
foi descoberto petróleo em mar, o governo federal passou a se apropriar sozinho dos royalties referentes à 
extração em plataforma. Assim, os royalties de terra fi cavam com estados e municípios, e os de mar, somente 
com a União. Essa situação se prolongou até o fi nal de 1985, quando a Lei nº 7.453 criou uma regra de 
repartição dos royalties do mar com estados e municípios.

Essa lei de 1985 também criou o Fundo Especial do Petróleo. Da antiga alíquota de 5% sobre a 
produção de petróleo, uma alíquota de 1% (20% do total) era distribuída para o conjunto dos governos 
subnacionais, por meio dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM). Em 1989, 
entretanto, a Lei nº 7.990 reduziu o fundo pela metade, remanejando 0,5% (10% do arrecadado pela alíquota 
básica) para os municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural.

Em 1997, com a Lei nº 9.478, chamada Lei do Petróleo, a alíquota dos royalties sobre a produção foi 
ampliada de 5% para até 10% e foi criada uma compensação extraordinária, a Participação Especial (PE), de 
até 40% sobre a receita líquida dos campos de petróleo mais rentáveis. A partir daí, os royalties passaram a ser 
divididos em três partes: a alíquota básica de 5%, a alíquota excedente de até 5% e a participação especial.

O Fundo Especial só existe para o royalty da extração em mar. Em 2006, o total de rendas petrolíferas 
somou R$ 16,6 bilhões: R$ 6,65 bilhões de royalties em mar, R$ 1,10 bilhão em terra e R$ 8,85 bilhões de 
participação especial (tabela 1). Desse bolo, R$ 587 milhões (3,55% do total) foram distribuídos a todos os 
estados e municípios, por meio do FPE ou FPM, e outros R$ 344 milhões provenientes da parcela de cada 
estado sobre a alíquota básica de 5% (uma fatia de 25% dessa parcela) foram redistribuídos ao conjunto dos 
seus municípios pela cota-parte do ICMS.

Especificação 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Royalties mar 1.287      1.718      2.499      3.676      4.211      5.297      6.652      
Royalties terra 1.169      1.403      836         754         949         1.044      1.102      
Participação Especial 519         861         2.510      4.998      5.322      6.916      8.850      
Total 2.975      3.982      5.846      9.428      10.482    13.258    16.604    
União 1.185      1.427      2.254      3.719      4.158      5.215      6.607      
Estados* 991         1.451      2.026      3.412      3.727      4.770      5.916      
Municípios 678         942         1.335      1.974      2.228      2.808      3.496      
Fundo Especial 121         162         231         322         369         464         584         
   FPM (80%) 97           130         185         258         295         372         467         
   FPE (20%) 24           32           46           64           74           93           117         
Fonte: Elaboração Própria (a partir de dados do Siafi/ANP)
(*) Os Estados devem redistribuir 25% do royalty básico para os Municípios pelo mesmo critério do ICMS (art. 9º , Lei 7.990/8

Tabela 1 - Origem e destino das rendas petrolíferas (em R$ bilhões correntes):
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2 Critérios de repartição

A legislação brasileira defi ne distintos critérios de partilha para cada um dos tipos de renda do petróleo. 
A receita proveniente da alíquota básica de 5%, por exemplo, é dividida de uma forma diferente da receita 
da alíquota excedente, e essas diferenças se expressam não apenas na repartição entre as esferas de 
governo, como também entre os entes de uma mesma esfera. Em 2006, por exemplo, o royalty básico foi 
distribuído entre 762 municípios, e o excedente só chegou a 182 localidades. Já a participação especial – que 
hoje representa mais da metade das rendas petrolíferas – é distribuída apenas aos estados e municípios 
confrontantes. Em 2006, apenas sete estados e 25 municípios do país foram benefi ciados por esse tipo de 
compensação fi nanceira. Um deles, Campos dos Goytacazes (RJ), teve direito a mais da metade da parcela 
reservada aos municípios, por causa não só da sua posição geográfi ca privilegiada, diante da maioria dos 
poços de petróleo, mas também por causa do formato sua costa.

O critério defi nido pelo IBGE para verifi car a área de confrontação dos estados e municípios depende 
de linhas retas imaginárias – paralelas e ortogonais – traçadas desde seus limites territoriais até 200 milhas 
distantes na plataforma continental. Como é possível ver na fi gura 1, a abertura das linhas ortogonais de 
Campos lhe garante uma área de confrontação com poços (pontos brancos) muito maior do que os demais 
municípios fl uminense, que, com exceção de Quissamã, só englobam os poços entre as linhas paralelas. 
Como o rateio da renda entre os confrontantes depende de uma média aritmética entre as áreas dos campos 
sob os dois tipos de linha, Campos é mais privilegiado do que outros vizinhos seus.

Figura 1
 Litoral do Rio de Janeiro: linhas ortogonais e paralelas

Fonte: ANP, 2001.

No caso da divisão da plataforma continental entre os estados, a situação é pior ainda: são apenas 
as linhas ortogonais que defi nem qual fatia do mar é do Rio de Janeiro ou de São Paulo. E qual o problema 
nisso? O problema é que, pelo formato da costa brasileira na divisória entre Rio de Janeiro e São Paulo, a 
linha ortogonal é quase vertical, no sentido Norte–Sul, com uma inclinação de 60° graus, como se pode ver na 
fi gura a seguir. Dessa forma, a plataforma de Tupi (identifi cada na fi gura em verde) aparece ao norte da linha 
divisória, nas águas “pertencentes” ao Rio de Janeiro, não a São Paulo.
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Essas linhas foram delimitadas pelo IBGE, na década de 1980, com base em decretos do governo 
federal. Ou seja, existe certo grau de liberdade nas defi nições do IBGE, mas possivelmente seria necessário 
mudar os decretos e a legislação para alterar o conceito de confrontação. É importante lembrar também que, 
constitucionalmente, a plataforma continental pertence efetivamente à União e não a Estados ou Municípios em 
particular. Portanto, cabe à União aperfeiçoar sua legislação para estabelecer critérios mais justos e corretos 
tecnicamente. Não existe nenhum estudo ambiental ou oceanográfi co que justifi que a atribuição dos royalties 
com base nas linhas defi nidas pelo IBGE.

Figura 2 
Linhas divisórias da plataforma continental (ES-RJ-SP)

3 Concentração de recursos

Ao mesmo tempo em que os recursos dos royalties são descentralizados pela União, eles são 
hiperconcentrados no espaço dos entes subnacionais, como se pode ver nas duas tabelas seguintes, que 
refl etem a distribuição dos royalties entre os estados e entre os municípios. A tabela 2, por exemplo, mostra 
que o Rio de Janeiro absorveu 86,21% dos recursos transferidos aos estados pelos critérios restritos (excluindo 
o FEP). Esse porcentual é superior inclusive à participação do Rio na produção petrolífera nacional (81,3%). 

A título de ilustração, compara-se a fatia de cada estado na repartição dos royalties com sua fatia no 
FPE. É notável que apenas Rio de Janeiro e Espírito Santo recebam mais pelos royalties do que pelo FPE. 
Sergipe, que é um dos principais produtores de petróleo do Nordeste, tem uma fatia do FPE 2,5 vezes maior 
do que a dos royalties.
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UF  Royaties
(em R$ mil) 

 Partic. especial
(em R$ mil) 

Total
(em R$ mil) % Total % FPE

AL 43.137              1.182                  44.319             0,75 4,16
AM 131.268            29.248                160.516            2,71 2,79
BA 166.610            3.542                  170.152            2,88 9,40
CE 14.126              14.126             0,24 7,34
ES 96.612              15.885                112.497            1,90 1,50
PR 6.477               6.477               0,11 2,88
RJ 1.646.732         3.453.867            5.100.599         86,21 1,53
RN 180.150            21.720                201.870            3,41 4,18
SP 4.713               4.713               0,08 1,00
SE 90.617              10.553                101.170            1,71 4,16
Outros -                   -                     -                   0,00 61,07
Brasil 2.380.443         3.535.996            5.916.439         100,00 100,00
Fonte: Elaboração Própria (a partir de dados da ANP)

Tabela 2 - Distribuição da renda petrolífera entre os Estados (2006):

O mesmo fenômeno ocorre com a distribuição da parcela dos royalties destinada aos municípios. 
De um total de 5.563 municípios brasileiros, apenas 823 foram benefi ciados em 2006 pelas regras de rateio 
restritas, que privilegiam as localidades produtoras, confrontantes com os poços ou campos de petróleo. E, 
mesmo nesse universo de menos de 15% dos municípios, a concentração de recursos é abissal, como verifi ca-
se na tabela 3.

Os nove principais benefi ciários estão localizados no litoral fl uminense, e oito deles integram uma 
organização denominada Ompetro, que defende os interesses dos municípios produtores. Juntos, eles 
concentram 61,34% de todos os recursos destinados aos municípios. Um deles, Campos dos Goytacazes, 
fi ca com 24,25% do total pelos motivos já expostos.

Municípios Valor (R$ mil) % Total
Campos dos Goytacazes (RJ) 847.870                   24,25          
Macaé (RJ) 413.117                   11,82          
Rio das Ostras (RJ) 319.128                   9,13            
Cabo Frio (RJ) 218.548                   6,25            
Quissamã (RJ) 85.042                     2,43            
Casimiro de Abreu (RJ) 83.965                     2,40            
Rio de Janeiro (RJ) 65.889                     1,88            
Armação dos Búzios (RJ) 56.369                     1,61            
São João da Barra (RJ) 54.581                     1,56            
Sub-total 2.144.510                 61,34          
Outros 814 Municípios 1.351.828                 38,66          
Total 3.496.338                 100,00        
Fonte: Elaboração Própria (a partir de dados da ANP)

Tabela 3 - Distribuição entre Municípios (2006):

4 Receita de royalties e gasto público

A comparação dos valores recebidos de royalties pelos municípios e suas despesas públicas mostram 
que há uma grande correlação entre as receitas per capita e os gastos per capita com pessoal e com o 
Legislativo. Na tabela 4, por exemplo, vê-se que a despesa de pessoal e com o Legislativo dos recebedores 
de royalties é três vezes maior, em valores per capita, do que no conjunto dos municípios do país. Quissamã 
(RJ), por exemplo, ganha R$ 4.952,39 por habitante de royalty e gasta R$ 2.696,91 por habitante em pessoal. 
Esse é um sério indício de desperdício de recurso público.
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MUNICÍPIOS Royalty/Pop Gasto Pessoal/Pop Gasto Leg/Pop
Quissama/RJ 4.952,39          2.696,91                 192,39               
Rio das Ostras/RJ 4.421,41          1.156,19                 60,49                 
Casimiro de Abreu/RJ 3.130,93          1.213,11                 94,37                 
Carapebus/RJ 3.129,91          2.290,40                 128,40               
Macae/RJ 2.470,88          1.819,48                 97,65                 
Armacao dos Buzios/RJ 2.329,41          2.038,49                 115,86               
Campos dos Goytacazes/RJ 1.994,11          1.010,74                 28,35                 
Guamare/RN 1.935,85          N.D. N.D
Sao Joao da Barra/RJ 1.893,32          994,02                   67,21                 
Carmopolis/SE 1.787,54          787,16                   N.D
Pirambu/SE 1.742,82          N.D. N.D
Madre de Deus/BA 1.491,54          2.198,87                 270,24               
Cabo Frio/RJ 1.363,94          1.135,30                 43,90                 
Presidente Kennedy/ES 1.161,01          921,66                   63,98                 
Divina Pastora/SE 1.082,17          N.D. N.D
Porto do Mangue/RN 973,59             1.115,38                 63,40                 
Macau/RN 827,05             555,01                   53,47                 
Coari/AM 825,98             1.215,29                 57,86                 
Ilhabela/SP 740,97             935,35                   66,88                 
Sao Sebastiao/SP 728,21             1.304,49                 148,01               
Japaratuba/SE 702,78             909,76                   N.D.
Silva Jardim/RJ 698,73             938,99                   64,81                 
Macuco/RJ 637,06             1.131,18                 149,60               
Ielmo Marinho/RN 633,02             605,80                   32,30                 
Felipe Guerra/RN 627,80             N.D. N.D
Pojuca/BA 561,95             967,36                   96,86                 
Sao Francisco do Conde/BA 544,68             2.699,12                 385,43               
Mangaratiba/RJ 531,75             1.210,22                 115,03               
Sao Francisco do Sul/SC 503,69             933,62                   75,47                 
Bertioga/SP 492,84             N.D. N.D
Média dos 30 mais royalties 1.497,25          1.311,36                 103,00               
Média de todos municípios 26,05              489,50                   32,30                 

Tabela 4 - Comparação entre receitas e despesas nos municípios:




