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RESUMO
No Boletim Quadrimestral de Petróleo e Gás Natural apresentamos as informações
produzidas a partir dos dados de arrecadação de royalties entre os meses de maio e agosto de
2016, assim como os dados de produção e preço do petróleo e gás natural, além da taxa de
câmbio, nos meses de março até junho de 2016, que servem de referência para o cálculo das
participações governamentais geradas no quadrimestre analisado. Desta forma é possível
apresentar o quadro da distribuição das participações governamentais ao estado do Rio de
Janeiro (ERJ) e seus municípios.
A produção nacional mensal que é responsável pelas participações governamentais
referentes ao segundo quadrimestre de 2016, em barris de óleo equivalente (boe), apresentou
um comportamento ascendente. Entre os meses de março e agosto de 2016, dos quais os
quatro primeiros meses compõem o cálculo dos royalties creditados no segundo quadrimestre,
a produção nacional (boe) saiu de 2.8 Mboe/d (em março) para 3,3 Mboe/d (em agosto) –
crescimento de 16,25%. Cabe ressaltar que no mês de agosto foi batido um novo recorde de
produção nacional de petróleo.
A curva de produção dos campos do ERJ apresentou um comportamento semelhante,
embora a sua produção entre os meses de março e abril tenha passado de 1.720,0 para
1.674,1 Mboe/d (-45,9 Mboe/d). Nos meses seguintes, a produção dos campos fluminenses
voltou a se recuperar atingindo a marca de 2.063,4 Mboe/d em agosto, um crescimento de
23,25% em relação ao mês de abril.
A participação relativa do ERJ sobre o total da produção nacional (boe) sofreu um recuo
de 1,54 pontos percentuais, passando de 62,47% (nov/2015 a fev/2016) para 60,93%
(mar/2016 a jun/2016) do total da produção nacional.
O preço do barril de petróleo iniciou um processo de recuperação a partir do mês de
fevereiro, quando atingiu a menor média mensal registrada em 2016 (24,89 US$/bbl do
petróleo nacional e 32,48 US$/bbl para o Brent). Entre os meses de fevereiro e junho os
valores médios apresentaram uma tendência de alta. Em junho, o valor médio do barril de
petróleo foi cotado a US$ 38,88 e o Brent atingiu a média de 48,34 dólares por barril. Essa alta
fez com que as participações governamentais pagas ao ERJ e seus municípios iniciasse um
processo de recuperação ao longo do segundo quadrimestre de 2016.
Enquanto o volume de produção e o preço do barril de petróleo apresentaram uma
tendência ascendente entre os meses de março e junho de 2016, a taxa de câmbio seguiu uma
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tendência inversa. O valor médio do dólar vem caindo desde o mês de janeiro de 2016 quando
a cotação média mensal da moeda americana foi de 4,05 R$/US$. Em agosto a cotação média
do dólar atingiu 3,21 R$/US$. Essa queda na cotação ocorrida nos meses de março a junho
dificultou a recuperação do valor das receitas creditadas aos beneficiários no segundo
quadrimestre.
A produção de gás natural seguiu uma trajetória semelhante à da produção de petróleo,
com um comportamento ascendente desde o mês de março de 2016, quando foram produzidos
90,4 MMm³/d. No mês de agosto a produção nacional de gás natural atingiu a marca de 108,8
MMm³/d, um novo recorde de produção nacional.
Em relação aos campos de produção confrontantes com o ERJ, merece destaque o
campo de Lula, situado na bacia de Santos. Lula produziu no mês de agosto 581,9 Mbbl/d de
petróleo e 25,5 MMm³/d de gás natural, e lidera a produção nacional de hidrocarbonetos.
Assim

como

os

royalties,

a

participação

especial

(PE)

também

apresentou

comportamento ascendente no segundo trimestre de 2016. Dentre os municípios do ERJ
beneficiários da participação especial, merece destaque o crescimento relativo, ao trimestre
anterior, do município de Quissamã (+405,68%) totalizando um montante de aproximadamente
255 mil reais no segundo trimestre de 2016.
Ressalta-se que em termos absolutos, o valor recebido pelo município de Quissamã no
segundo trimestre de 2016 representa aproximadamente 28,37% do valor recebido no segundo
trimestre de 2015.
Em termos absolutos, destacamos as participações especiais referentes ao segundo
trimestre de 2016 recebidas pelos municípios de Maricá e Niterói, cujos valores recebidos
foram de R$ 46.050.951,374 e R$ 40.539.848,85, respectivamente. Comparando esses valores
com aqueles recebidos no segundo trimestre de 2015, temos um aumento de 15,52% para
ambos. E a variação do segundo para o primeiro trimestre de 2016 foi de +39,6%.
Essas e outras informações sobre o comportamento do setor de petróleo e dos seus
impactos sobre o ERJ e seus municípios podem ser vistas de forma mais detalhada ao longo
desta edição.
Boa leitura.
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PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO CENÁRIO DA
PRODUÇÃO NACIONAL1

Petróleo - Participação percentual no período de Março até
Junho de 2016
RIO DE JANEIRO
ESPÍRITO SANTO
AMAZONAS

65,63%

BAHIA

16,12%

RIO GRANDE DO NORTE
SÃO PAULO
SERGIPE

1,03%

0,0013%

ALAGOAS

1,52%

0,30%
0,19%

CEARÁ

2,40%

1,28%

11,52%

MARANHÃO

Gráfico 1 – Percentual da produção de petróleo dos estados produtores brasileiros em barris por dia
(bbl/d) (ANP/DRM, 2016).



A participação percentual do ERJ no cenário da produção nacional de petróleo caiu 1,88

pontos percentuais (-2,8%) no 2° quadrimestre de 2016. O ERJ produziu, neste período,
65,63% do total de petróleo, contra 67,51% do quadrimestre anterior.


A produção de petróleo no período de março até junho de 2016 foi de 6.300 Mbbl/d

(contra uma produção de 6.481 Mbbl/d, no quadrimestre passado), com redução2 de 180,7
Mbbl/d.


A justificativa para a redução na participação percentual do ERJ se deve aos aumentos

registrados por São Paulo (+13,48%) e Espírito Santo (+3,29%), estados com maior peso na
produção de petróleo após o ERJ. Vale destacar que apenas os estados do Rio de Janeiro,

1

O recorte temporal dos dados de produção aqui utilizados está defasado em dois meses com relação ao primeiro
quadrimestre de 2016, pois são estes os dados aplicados no cálculo da distribuição de royalties do período.
2
Para fins de cálculo desses valores foi efetuado o somatório da produção mensal dada em Mbbl/d, extraído das tabelas da
ANP.
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Amazonas e Bahia reduziram suas participações percentuais na produção de petróleo neste
quadrimestre.

Gás Natural - Participação percentual período de Março até
Junho de 2016
RIO DE JANEIRO
ESPÍRITO SANTO

14,50%
10,94%

42,52%

AMAZONAS
BAHIA
RIO GRANDE DO NORTE
SÃO PAULO
SERGIPE

4,05%
ALAGOAS

0,12%

8,01%
1,24%

2,71%

14,93%

CEARÁ

0,99%
MARANHÃO

Gráfico 2 – Percentual da produção de gás natural dos estados produtores brasileiros em milhares de
metros cúbicos por dia (Mm³/d) (ANP/DRM, 2016).



A participação do ERJ no cenário da produção nacional de gás natural passou de 42,79%

para 42,52%, registrando diminuição de 0,27 pontos percentuais (-0,62%).


O ERJ teve sua produção de gás natural reduzida em 1,07 MMm³/d. A retração relativa na

participação do ERJ também é explicada pelos aumentos registrados na produção dos estados
de São Paulo (ESP), Espírito Santo (EES), Sergipe, Alagoas e Ceará, com destaque para o
Espírito Santo com crescimento absoluto de 3,76 MMm³/d.


Para efeito de apuração de royalties, no 2° quadrimestre de 2016 a produção de gás

natural atingiu a marca de 165,61 MMm³/d, enquanto que no quadrimestre anterior3 foi de
166,68 MMm³/dia.

3

Idem à nota 4.
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Produção de P&G - Participação percentual no período de
Março até Junho de 2016
Produção Nacional

3,77%

RIO DE JANEIRO

2,84%
2,11%

ESPÍRITO SANTO

12,22%

AMAZONAS
BAHIA

60,93%

RIO GRANDE DO NORTE

39,07%
15,07%

SÃO PAULO

1,57%

0,40%
0,82%

0,26%

SERGIPE
ALAGOAS
CEARÁ
MARANHÃO

Gráfico 3 – Percentual da produção de petróleo e gás natural (P&G) dos estados produtores brasileiros,
em barris de óleo equivalente (boe/d) (ANP/DRM, 2016).



A participação do ERJ na produção total de petróleo e gás natural brasileira (em boe)

regrediu neste quadrimestre. No quadrimestre passado, o percentual de participação do estado
foi de 62,47%, ao passo que, de março até junho de 2016, este valor foi de 60,93%. Isto é
reflexo de uma queda de 1,53 pontos percentuais (-2,46%).


Os estados que reduziram suas participações relativas foram: Rio de Janeiro, Amazonas,

Bahia e Maranhão, sendo este último com a maior redução percentual registrada (-8,43%).


Em termos de crescimentos absolutos, o ESP foi o destaque com elevação de 135,67

Mboe/d, seguido do EES com acréscimo de 72,89 Mboe/d. O ERJ teve diminuição de 181,50
Mboe/d, a maior registrada dentre os estados beneficiários, porém acumulou no período de
março até junho de 2016 o montante de 7.342 Mboe/d.
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Produção de gás natural
Produção de gás natural (MMm³/d)
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60
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42,5
38,8
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MARÇO

ABRIL

40

48,5

47,3

30
20
MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

2016

Gráfico 4 – Comparativo da produção de gás natural do ERJ e do Brasil (ANP/DRM, 2016).



O gráfico 4 indica o comportamento da produção de gás natural do ERJ, que sofreu duas

reduções (-8,57% e -3,08%) seguido de duas altas (+13,07% e +9,55%), nos meses de março
até junho de 2016.


Os comportamentos entre as duas curvas foram similares, mudando apenas o percentual

da oscilação, com exceção do mês de abril que mostrou queda na produção do ERJ enquanto
que a produção nacional aumentou.


Entre os meses de março e junho de 2016, o somatório das médias diárias de produção

dos campos confrontantes com o ERJ alcançaram o valor de 165,6 MMm³/d, enquanto que a
produção nacional foi de 389,5 MMm³/d.


Os valores relativos aos meses de julho e agosto sinalizam uma perspectiva positiva às

participações governamentais destinadas ao ERJ. Pois houve aumento na produção e esta é
variável importante para a determinação dos valores dessas compensações4.


A produção de gás natural nacional teve um papel favorável nos meses de julho e agosto,

visto que os crescimentos registrados permitiram alcançar valores absolutos inéditos5.

4

Cabe ressaltar, que o cálculo das participações governamentais leva em conta diversos fatores, além da produção. O simples
fato de haver um aumento na produção não gera aumento nas participações governamentais, mas é uma importante variável
para o cálculo desses valores.
5
No mês de agosto foi quebrado o recorde nacional na produção nacional de petróleo e gás natural.
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Produção de petróleo
Produção de petróleo (Mbbl/d)

2.800

2.608,7
2.558,5

2.600
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2.200

RIO DE JANEIRO

2.000
1.800
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1.741,2

1.739,0

JUNHO

JULHO

1.758,6

1.646,0
1.475,8

1.437,4

MARÇO

ABRIL

1.400
MAIO

AGOSTO

2016

Gráfico 5 – Comparativo da produção de petróleo do ERJ e do Brasil (ANP/DRM, 2016).



As variações da produção de petróleo do ERJ, a exemplo do gás natural, só se

diferenciaram da produção nacional no mês de abril quando esta aumentou, ao passo que a
produção do ERJ diminuiu.


No período de março até junho de 2016, os campos confrontantes com o ERJ foram

responsáveis pela produção de 6.300,4 Mbbl/d, enquanto que a produção nacional foi de
9.599,9 Mbbl/d, quando consideramos as somas das médias diárias de produção.


A expectativa do ERJ é positiva em relação aos royalties gerados com base nos meses

de julho e agosto. Isto porque apesar da sutil queda em julho (-0,13%), no mês de agosto
houve um crescimento (+1,13%), que fez com que fosse alcançado um nível inédito de
produção no valor de 1.758,6 Mbbl/d.


Mantendo esta tendência, a produção nacional também apresentou patamares inéditos de

produção após os valores alcançados de 2.580,9 Mbbl/d (+0,88%) e 2.608,7 Mbbl/d (+1,08%)
em julho e agosto, respectivamente.
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Produção de óleo equivalente
Produção de óleo equivalente (Mboe/d)

3.400
3.114,9

3.200
3.000

3.209,6

3.255,0

3.292,9

2.892,5
2.832,6

2.800
NACIONAL

2.600

RIO DE JANEIRO

2.400
2.200
2.000

2.034,4

2.036,6

2.063,4

JUNHO

JULHO

AGOSTO

1.913,6
1.720,0

1.800

1.674,1

1.600
MARÇO

ABRIL

MAIO
2016

Gráfico 6 – Comparativo da produção de óleo equivalente do ERJ e do Brasil (ANP/DRM, 2016).



As curvas de produção nacional e do ERJ mostraram-se semelhantes, com exceção do

mês de abril, quando a produção dos campos confrontantes com o ERJ decresceu (-2,67%),
enquanto que a produção nacional total aumentou (+2,12%).


No período de março até junho de 2016, o somatório das médias diárias de produção

nacional foi de 12.049,6 Mboe/d, enquanto o somatório referente à produção no ERJ foi de
7.342,1 Mboe/d, representando 60,93% da produção em todo o Brasil.


A produção total nacional só apresentou redução no mês de março, após o quê foram

registradas as seguintes variações: +2,12%, +7,69% e +3,04%. Já a produção referente ao
ERJ apresentou duas quedas nos meses de março (-6,15%) e abril (-2,67%), enquanto que em
maio e junho as variações foram de +14,31% e +6,31%, respectivamente.


A produção, em boe/d, colabora com perspectiva positiva na geração dos royalties, visto

que tanto na produção nacional, quanto na do ERJ, os valores alcançados foram os maiores já
registrados. Desde junho de 2016 são quebrados recordes de produção a cada mês.
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CAMPO

MÉDIA (Mbbl/d)
NOV 2015 - FEV 2016

CAMPO

MÉDIA (Mbbl/d)
MAR 2016 - JUN 2016

LULA
RONCADOR
JUBARTE
SAPINHOÁ
MARLIM
MARLIM SUL
MARLIM LESTE
PEREGRINO
ALBACORA LESTE
BARRACUDA

417,6
307,7
193,3
189,0
165,6
146,3
91,3
75,7
66,2
66,2

LULA
RONCADOR
SAPINHOÁ
JUBARTE
MARLIM
MARLIM SUL
MARLIM LESTE
ALBACORA LESTE
BARRACUDA
PEREGRINO

423,2
291,5
221,5
201,6
172,7
146,7
85,2
63,7
57,7
56,8

Quadro 1 – Ranking da produção nacional de petróleo dos campos confrontantes com o ERJ e outros
estados brasileiros, referente aos quadrimestres de novembro de 2015 até fevereiro de 2016 e de março
até junho de 2016 (ANP/DRM, 2015/2016).



Dentre os dez campos listados no intervalo MAR 2016 – JUN 2016, nove são

confrontantes com o ERJ: Lula, Roncador, Sapinhoá, Marlim, Marlim Sul, Marlim Leste,
Albacora Leste, Barracuda e Peregrino. Vale frisar que Roncador é um campo confrontante
tanto com o ERJ (86,6274%), quanto com o estado do Espírito Santo (13,3726%); e Sapinhoá
confronta com o ERJ (0,1780%) e São Paulo (99,8220%)6.


Lula é o principal campo produtor atualmente. Sua produção média de petróleo neste

quadrimestre atingiu a marca de 423,2 Mbbl/d, garantindo-lhe a primeira colocação no ranking.


Um segundo grupo de produção engloba os campos que produziram menos que Lula,

mas que superaram o patamar médio de produção de 200 Mbbl/d, são eles: Roncador,
Sapinhoá e Jubarte. Roncador manteve a segunda posição apesar da redução da sua média
de produção (-5,25%). Sapinhoá registrou incremento de 17,2% (221,5 Mbbl/d), ultrapassando
Jubarte que teve aumento de 4,29% (201,6 Mbbl/d).


Marlim e Marlim Sul são pertencentes ao terceiro grupo que produzem abaixo de 200

Mbbl/d, porém ultrapassaram a marca de 100 Mbbl/d de produção média neste quadrimestre.
Ambos elevaram sua produção e mantiveram suas posições.


Por último encontram-se os campos que produzem abaixo de 100 Mbbl/d na média do

quadrimestre. Integram este grupo os campos de Albacora Leste, Barracuda e Peregrino, com
6

Os valores expostos de confrontação utilizam 4 casas decimais, pois é desta forma que a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) divulga o dado dos percentuais de confrontação dos municípios com os campos produtores
de petróleo e gás natural.
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destaque para maior perda absoluta registrada pelo campo de Peregrino (-18,9 Mbbl/d), o que
fez com que perdesse sua posição para Albacora Leste e Barracuda.

MAR 2016 - JUN 2016
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Gráfico 7 – Variação da produção, média mensal, de petróleo dos campos com as maiores produções
nacionais nos meses de novembro de 2015 até fevereiro de 2016 e março até junho de 2016, em milhares
de barris por dia (Mbbl/d) (ANP/DRM; 2015/2016).



Dentre os dez campos elencados, cinco registraram as suas maiores produções no

período de MAR 2016 – JUN 2016: Lula, Sapinhoá, Marlim, Marlim Sul e Jubarte.


Os percentuais de crescimento e queda das médias quadrimestrais da produção de

petróleo, relativos aos dez campos elencados no quadrimestre MAR 2016 – JUN 2016, estão
ilustrados no gráfico 8.
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Variação quadrimestral da produção de petróleo
Campos de maior produção nacional
-40%

-20%

0%

20%
1,3%

LULA

-5,3%

RONCADOR

17,2%

SAPINHOÁ

4,3%

RJ

MARLIM

0,3%

MARLIM SUL

-6,8%

MARLIM LESTE

-3,8%

ALBACORA LESTE

-12,8%

BARRACUDA

OUTROS

PEREGRINO

MAR 2016 - JUN 2016

-25,0%

JUBARTE (ES)

4,3%

Gráfico 8 – Variação quadrimestral da produção de petróleo dos campos de maior produção do país,
referente ao período de março até junho de 2016 (ANP/DRM, 2016).



Em termos de crescimentos percentuais, o principal destaque foi Sapinhoá com aumento

na sua produção de petróleo de 17,2%.


Os demais campos que registraram aumentos foram: Lula, Marlim, Marlim Sul e Jubarte,

sendo que estas variações ficaram abaixo dos 4,5%.


A maior queda de produção constatada foi do campo de Peregrino (-25,0%), seguida de

Barracuda (-12,8%).


Os demais campos que apresentaram diminuições nas suas produções foram: Roncador

(-5,3%), Marlim Leste (-6,8%) e Albacora Leste (-3,8%).
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Variação Mensal da produção de petróleo (Mar 2016 - Jun 2016)
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Gráfico 9 – Variação mensal da produção de petróleo, em milhares de barris por dia (Mbbl/d), para o
período de março até junho de 2016 dos campos de maior produção nacional (ANP/DRM, 2016).



O gráfico 9 ilustra como foi a variação mensal da produção de petróleo no quadrimestre

MAR 2016 – JUN 2016 dos mesmos dez campos mostrados nos gráficos 7 e 8.


Lula produziu por intermédio de seis instalações, sendo 87,3% da produção concentrada

nos FPSOs Cidade Angra dos Reis (19,9%), Cidade de Mangaratiba (28,9%), Cidade de Paraty
(20,3%) e Cidade de Itaguaí (18,24%). A instalação Alpha Star somente produziu nos meses de
março e abril, tendo sua participação infinitesimal no total deste campo (apenas 0,04%). O
FPSO Cidade de Maricá já é responsável por 12,62% do total produzido. O mês de abril
destoou dos demais, em função das quedas abruptas registradas nos FPSOs Cidade de Angra
dos Reis (-46,0%) e Cidade de Paraty (-71,6%). O pico mostrado no mês de junho ocorreu em
virtude do crescimento acentuado da produção nos FPSOs Cidade de Itaguaí (+66,8%), Cidade
de Paraty (+20,5%) e Cidade de Maricá (+32,1%).


A produção mensal de Roncador foi crescente a partir do mês de abril. Sua produção foi

viabilizada pelas plataformas P-52, P-54, P-55 e P-62, sendo a primeira a principal produtora
(41,1%). Em maio, a P-52 (com alta de +9,2%) foi a responsável pelo aumento da produção
frente à queda apresentada pela P-62 (-11,9%). Já em Junho, a P-62 se recuperou (com alta

P á g i n a | 16

de + 11,2%) e superou as quedas de produção apresentadas pelas instalações P-55 (-10,0%) e
P-54 (-1,2%).


Sapinhoá teve sua produção advinda dos FPSOs Cidade de Ilha Bela e Cidade de São

Paulo, este último responsável por 54,0% da produção deste campo. Verificou-se diminuição
na produção apenas no mês de maio, quando o FPSO Cidade de Ilha Bela reduziu 12,0% sua
produção, comprometendo a produção global deste campo.


Marlim produziu através de sete plataformas (P-18, P-19, P-20, P-35, P-37, P-26 e P-33),

sendo que a produção das cinco primeiras instalações correspondeu a 86,9% do total
produzido. Sua produção mensal foi crescente neste período, com destaques para: o aumento
registrado pela P-35 em março (+572,2%); alta da produção na P-18 (+37,7%) em maio; e
crescimento de +154,6% da P-26 em junho.


A produção de Marlim Sul ocorreu através das seguintes instalações: P-40, P-51 e P-56.

O único mês em que houve redução da produção foi maio, quando a P-51 e a P-56
apresentaram reduções de -10,8% e -30,8%, respectivamente. Os destaques positivos na
produção foram: em abril, com a P-40 (+48,7%); e em junho, com a P-56 (+49,3).


A produção de Marlim Leste foi obtida através do FPSO Cidade de Niterói e da plataforma

P-53, sendo a última responsável por 64,9% desta. Ambas as instalações variaram a produção
mensal no mesmo sentido. Somente no mês de abril que a variação da P-53 foi muito superior
(+66,0%), enquanto no FPSO Cidade de Niterói foi de apenas +4,4%.


O campo de Albacora Leste apresentou regularidade na sua produção mensal, tendo

suas variações na produção situadas na faixa de -2,5% até +2,0%. Sua média mensal de
produção foi de 63,7 Mbbl/d.


Barracuda teve sua produção advinda das plataformas P-43 e P-48, sendo a primeira

responsável por 91,6% do total. As variações mensais ocorridas na P-48 apresentaram maiores
amplitudes mensais, conforme aconteceu, por exemplo, no mês de maio com a P-43 variando
+10,9% enquanto a P-48 variou +125,4%. Vale destacar que a P-48 elevou seu patamar de
produção saindo de 3,8 para 6,1 Mbbl/d, enquanto a P-43 passou de 57,0 para 52,7 Mbbl/d no
período de março até junho de 2016.


Peregrino produziu através de duas plataformas: Peregrino A e Peregrino B e no mês de

abril houve redução na produção destas duas instalações na ordem de -60,4% e -53,9%,
respectivamente (produção total foi de 22,2 Mbbl/d). Em maio houve recuperação deste cenário
após incrementos abruptos de ambas as instalações, com +230,9% (Peregrino A) e +248,5%
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(Peregrino B) totalizando uma produção de 75,7 Mbbl/d deste campo. Em junho, o aumento
registrado por Peregrino A compensou a queda do Peregrino B, culminando em alta de 2,0%
na produção total deste campo.


O campo de Jubarte produziu através das seguintes instalações: FPSO Capixaba, FPSO

Cidade de Anchieta, P-57 e P-58, com destaque para as duas últimas que somam 77,8% da
produção total deste campo. Os meses de maior produção foram abril e maio com os
respectivos valores de 203,4 Mbb/d (+4,55) e 206,9 mbbl/d (+1,7%). O principal responsável
por este aumento foi o FPSO Capixaba que apresentou variações de +65,5% e +30,6% nos
meses citados.

CAMPO

MÉDIA (MMm³/d)
NOV 2015 - FEV 2016

CAMPO

MÉDIA (MMm³/d)
MAR 2016 - JUN 2016

LULA
RONCADOR
SAPINHOÁ
MEXILHÃO
LESTE DO URUCU
RIO URUCU
MANATI
JUBARTE
GAVIÃO REAL
URUGUÁ

19,6
6,7
6,5
6,5
6,4
6,3
6,0
4,1
3,8
2,8

LULA
SAPINHOÁ
RONCADOR
RIO URUCU
LESTE DO URUCU
MEXILHÃO
MANATI
JUBARTE
MARLIM SUL
URUGUÁ

19,2
7,5
6,8
6,4
6,3
5,8
5,2
4,5
2,7
2,6

Quadro 2 – Ranking da produção nacional de gás natural dos campos confrontantes com o ERJ e outros
estados brasileiros, referente aos quadrimestres de novembro de 2015 até fevereiro de 2016 e de março
até junho de 2016 (ANP/DRM, 2015/2016).



O quadro 2 apresenta um comparativo entre rankings dos campos com maior produção

de gás natural.


Este ranking pode ser dividido em três grupos: os campos que ultrapassaram a marca de

19,0 MMm³/d de gás natural (Lula); os campos que superaram 6,0 MMm³/d, mas não chegaram
a 8,0 MMm³/d; e, por último, os campos que produziram abaixo de 6,0 MMm³/d.


Mesmo com redução da média de produção de gás natural (-2,0%) neste quadrimestre,

Lula foi o principal campo produtor de gás natural com média de 19,2 MMm³/d.


O segundo grupo engloba os seguintes campos: Sapinhoá, Roncador, Rio Urucu e Leste

do Urucu. Destaque para Sapinhoá que ganhou a posição de Roncador ao atingir a média de
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7,5 MMm³/d. Já Rio Urucu trocou de posição com Leste de Urucu, mas os patamares da média
de produção destes campos foram semelhantes, 6,4 e 6,3 MMm³/d, respectivamente.


O último grupo é composto por Mexilhão, Manati, Jubarte, Marlim Sul e Uruguá. A

primeira mudança registrada foi a queda de Mexilhão que passou de 6,5 para 5,8 MMm³/d indo
para sexta colocação. A segunda mudança foi o campo de Gavião Real que deixou de figurar
entre os 10 maiores produtores de gás natural, sendo substituído por Marlim Sul que atingiu a

4,5

4,1

5,2

6,0

5,8

6,5

6,3

6,4

6,4

MAR 2016 - JUN 2016
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média de 2,7 MMm³/d neste quadrimestre.

OUTROS

Gráfico 10 – Variação da produção de gás natural, média mensal, dos campos com as maiores produções
nos meses de novembro de 2015 até fevereiro de 2016 e de março até junho de 2016, em milhões de
metros cúbicos por dia (MMm³/d) (ANP/DRM, 2015/2016).



Dentre os campos listados acima, cinco apresentaram maiores produções neste

quadrimestre: Sapinhoá, Roncador, Marlim Sul, Rio Urucu e Jubarte.


O gráfico a seguir (gráfico 11) ilustra os percentuais de crescimento e queda das médias

quadrimestrais da produção de gás natural dos dez campos elencados no quadrimestre MAR
2016 – JUN 2016.
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Variação quadrimestral da produção de gás natural
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Gráfico 11 – Variação quadrimestral da produção de gás natural dos campos de maior produção nacional,
referente ao período de março até junho de 2016 (ANP/DRM, 2016).



O principal destaque foi o crescimento de 15,5% do campo de Sapinhoá.



Em seguida, aparecem os campos de Jubarte e Marlim Sul com variações de +9,3% e

+5,3%, respectivamente.


Roncador e Rio Urucu tiveram variações abaixo dos 2,0%.



As maiores amplitudes de quedas foram registradas pelos campos de Manati (-12,8%) e

Mexilhão (-11,0%).


Os demais campos com reduções em suas produções mantiveram-se entre -2,0% e 6,0%.
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Variação Mensal da produção de gás natural (Mar 2016 - Jun 2016)
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Gráfico 12 – Variação mensal da produção de gás natural, em milhões de metros cúbicos por dia (MMm³/d),
para o período de março até junho de 2016 dos campos de maior produção nacional (ANP/DRM; 2016).



O gráfico 12 ilustra a variação da produção de gás natural, no período MAR 2016 – JUN

2016, dos mesmos dez campos elencados nos gráficos 10 e 11.


O campo de Lula produziu por meio de seis instalações, sendo o FPSO Cidade de

Mangaratiba e o FPSO Cidade de Itaguaí responsável por 54,72% da produção total. O FPSO
Cidade de Maricá foi o único que apresentou crescimentos mensais sucessivos. As demais
instalações – FPSO Cidade de Paraty, FPSO Cidade de Angra dos Reis e Alpha Star – foram
responsáveis por 35,4% do total produzido. Em abril apenas o FPSO Cidade de Maricá e
Cidade de Itaguaí elevaram sua produção, no entanto não foi suficiente para compensar as
perdas das demais instalações. O mês de maio se destacou pela recuperação na produção,
com os aumentos registrados pelos FPSOs Cidade de Angra dos Reis (+64,2%) e Cidade de
Paraty (+319,4%), chegando a um patamar de produção de 19,0 MMm³/d.


Sapinhoá produziu por intermédio dos FPSOs Cidade de Ilha Bela e Cidade de São

Paulo. Dada a pequena variação na produção deste último (ficou na faixa de -1,0% até +0,5%),
o desempenho da produção deste campo ficou por conta do FPSO Cidade de Ilha Bela. O
destaque positivo, deste FPSO, foi o mês de março com elevação de +35,1%, já o negativo foi
no mês de maio com queda de -13,2%.
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Roncador produziu através das instalações P-52, P-54, P-55 e P-62, sendo que 73,2% da

produção teve origem das plataformas P-52 e P-62. A produção mensal dessas instalações foi
crescente a partir de abril e suas variações foram de +4,7%, +5,3% e +3,0%, o que permitiu
chegar ao mês de junho produzindo 7,2 MMm³/d. A única instalação que aumentou sua
produção em todos os meses foi a P-52, com destaque para o mês de maio onde sua variação
foi de +15,1%.


A produção de Marlim Sul foi proveniente das instalações P-40, P-51, e P-56. Sua

produção mensal sofreu decréscimo apenas no mês de maio (-14,4%), em virtude das
reduções apresentadas pelas P-51 e P-56. Os destaques positivos ocorreram nos meses de
abril e junho, quando a produção da P-40 cresceu 60,8% e a da P-56 teve alta de 112,2%,
respectivamente. Ao final do período analisado, foi alcançado o valor de 3,0 MMm³/d
aproximadamente.


Uruguá produziu por meio do FPSO Cidade de Santos e registrou o maior crescimento no

mês de abril (+89,1%). Nos meses seguintes apresentou pequenas flutuações entre -3,0% e
+3,0%, o que permitiu chegar ao final do período com nível de produção de 2,96 MMm³/d.


Os próximos campos que serão analisados não confrontam com o ERJ, porém estão

presentes no ranking que contém os maiores produtores de gás natural.


O campo de Mexilhão (SP) produziu por meio da plataforma de Mexilhão. A produção

destoante ocorreu no mês de março (3,2 MMm³/d). Em abril houve um crescimento abrupto
(+109,8%), que permitiu voltar ao patamar de produção de 6,7 MMm³/d. Nos meses seguintes
ocorreram reduções sutis, atingindo o valor de 6,4 MMm³/d em junho.


Jubarte (ES) teve sua produção advinda das instalações FPSOs Cidade de Anchieta e

Capixaba, P-57 e P-58, esta última responsável por 51,7% do total de gás natural produzido.
No entanto as maiores amplitudes nas variações foram registradas pelo FPSO Capixaba
(-67,7%, 70,9%, 27,9%, nos meses de março, abril e maio). Estas variações expressivas foram
determinantes para variação da produção global deste campo, ou seja, foi a justificativa dos
aumentos e reduções apresentadas, já que as demais instalações variaram muito pouco.


Leste do Urucu produziu através de seis pontos de coletas. Sua produção decresceu em

todos os meses, com exceção do mês de abril quando houve alta de 2,3%. Os pontos de coleta
LUC-04 e LUC-12 produziram juntos 49,9% do total deste campo. De maneira geral, as
variações mensais negativas registradas foram de pequena amplitude, justificando a
regularidade representada no gráfico 12.
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Rio Urucu produziu por meio do Pólo Arara, que apresentou crescimentos nos meses de

abril e maio (+5,0%, +3,3%, respectivamente). Entretanto, estes aumentos não impediram que
o nível de produção alcançado em junho fosse similar ao do mês de março.


Manati (BA) teve quedas mensais de -0,8%, -0,8%, -22,7% e -7,9% nos respectivos

meses de março até junho e sua produção foi proveniente da plataforma Manati 1.
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Gráfico 13 – Variação dos preços do petróleo Nacional, Brent, WTI e Gás Natural nos últimos 12 meses
(ANP/DRM, 2015/2016).



A curva de preços do barril de petróleo nacional (em azul) apresentou (durante o período

MAR 2016 – JUN 2016) crescimentos mensais subsequentes. Em março, o barril de petróleo
foi cotado em US$ 29,13 após alta de 17,05%; em abril o valor foi de US$ 31,54 (+8,26%); em
maio teve um sutil aumento (+1,08%) e fechou em US$31,88; já em junho ocorreu um
crescimento abrupto (+21,96%) e foi para US$ 38,88 pelo barril de petróleo.


Em vermelho no gráfico, temos a curva do preço de gás natural, onde a análise será feita

durante o período de MAR 2016 – JUN 2016. Neste caso, o preço alternou mensalmente. Em
março, houve redução de 11,21% e o preço cotado foi de 395,25 R$/1.000 m³; em abril este
valor foi de 407,10 R$/1.000 m³ (+3,00%); já em maio, após uma ligeira queda (-0,98%),
chegou-se ao valor de 403,09 R$/1.000 m³; e em junho, o valor foi de 482,01 R$/1.000 m³,
após elevação de 19,58%.


Apesar da produção e o preço internacional do barril terem apresentado um quadro de

crescimento durante o quadrimestre, o mesmo não ocorreu em relação à taxa de câmbio que
mostrou reduções mensais em seus valores. Frente a este quadro, espera-se que os valores
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das participações governamentais apresentem uma recuperação no terceiro quadrimestre de
2016, quando comparados com os valores registrados no primeiro quadrimestre deste ano.

ABR

MAI

JUN

3,21

MAR

2,90

3,27

FEV

3,42

Câmbio (R$/US$)

JAN

3,54

DEZ

3,57

3,87

NOV

3,40

3,70

3,78

OUT

3,97

3,88

SET

3,90

4,05

3,91

Taxa de câmbio
4,40

JUL

AGO

2,40
1,90
2015

2016

Gráfico 14 – Variação das médias mensais da taxa de câmbio para o período dos últimos 12 meses
(BACEN, 2015/2016).



A taxa de câmbio teve um papel desfavorável para valoração dos royalties a serem

pagos. Conforme pode ser observado em destaque no gráfico 14, ocorreram quedas mensais
consecutivas no período que serve de referência para o cálculo das compensações creditadas
no 2° quadrimestre de 2016.


No mês de março, a taxa de câmbio foi 3,70 R$/US$ (-6,80%); em abril, seu valor foi de

3,57 R$/US$ (-3,51%); em maio, sua cotação foi 3,54 R$/US$ (-0,88%); por fim, em junho
houve mais uma diminuição da taxa de câmbio, fechando em 3,42 R$/US$ (-3,24%).


O período destacado no gráfico 14 coincide com o período de produção, que servirá de

base para calcular os valores das participações governamentais a serem pagas no 2°
quadrimestre de 2016.
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O PAGAMENTO DE ROYALTIES AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E SEUS
MUNICÍPIOS

Gráfico 15 – Comparativo entre os royalties pagos ao ERJ e seus municípios, durante o 2° quadrimestre de
2016 (ANP/DRM, 2016).



No segundo quadrimestre de 2016 o ERJ recebeu cerca de R$ 643,4 milhões em

royalties. Esse montante representou um aumento de aproximadamente R$ 65,5 milhões em
relação ao quadrimestre anterior, registrando uma média quadrimestral de aproximadamente
R$ 160,9 milhões de reais. Cabe ressaltar que, apesar do aumento registrado no segundo
quadrimestre de 2016, quando comparado com o quadrimestre anterior, os valores recebidos
em royalties no segundo quadrimestre de 2016 foram inferiores ao montante recebido no
terceiro quadrimestre de 2015, cujo total foi de aproximadamente R$ 771 milhões de reais.


Neste mesmo período, os municípios fluminenses receberam um total aproximado de R$

690,7 milhões em royalties (média mensal de R$ 172,7 milhões no quadrimestre). Com este
resultado, houve um incremento de cerca de R$ 70,6 milhões em relação aos valores do
quadrimestre anterior. Entretanto, os valores recebidos no segundo quadrimestre de 2016
ficaram abaixo do total registrado no terceiro quadrimestre de 2015, quando o total recebido no
período foi de cerca de R$ 828,2 milhões – um recuo de 137,5 milhões de reais.
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ROYALTIES PAGOS AO ERJ NO 2° QUADRIMESTRE DE 2016

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

Royalties excedentes a 5%

R$ 80.786.971,45
R$ 58.764.445,98

R$ 76.259.436,11
R$ 55.184.844,21

R$ 105.292.984,19
R$ 76.413.091,79

R$ 110.394.319,28
R$ 80.281.387,95

Total

R$ 139.551.417,43

R$ 131.444.280,32

R$ 181.706.075,98

R$ 190.675.707,23

R$ 717.433.147,27

R$ 848.877.427,59

Classes
Royalties até 5%

Acumulado em 2016

R$ 1.030.583.503,57 R$ 1.221.259.210,80
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Gráfico 16 – Comparativo entre classes de royalties até 5% e excedentes a 5%, recebidos mensalmente
pelo ERJ, entre setembro de 2015 e agosto de 2016 (ANP/DRM, 2015-2016).



Como pode ser observado no gráfico 16, após sucessivas quedas de valor iniciadas no

mês de dezembro de 2015, os royalties voltam a apresentar um comportamento ascendente a
partir de junho de 2016. Apesar de o mês de agosto de 2016 ter registrado o melhor
desempenho em relação aos valores creditados no ano, não foi capaz de atingir os valores
recebidos pelo ERJ no mês de dezembro de 2015. No terceiro quadrimestre de 2015 a média
de valores recebidos no período foi de cerca de R$ 192,8 milhões de reais. Essa média recuou
para R$144,5 milhões no primeiro quadrimestre de 2016 e, já no segundo quadrimestre, a
média dos valores apresenta pequena recuperação, chegando aos R$160,8 milhões de reais.


No segundo quadrimestre de 2016 a parcela dos royalties até 5% paga ao ERJ, relativa à

confrontação com poços produtores, resultou num montante de aproximadamente R$ 372,7
milhões, um crescimento de 37,7 milhões em relação ao primeiro quadrimestre de 2016 (em
termos relativos, uma elevação de 11,25%).


Já a parcela de royalties excedentes a 5%, resultante da confrontação com campos

produtores, creditadas no segundo quadrimestre, somou cerca de R$ 270,6 milhões, com
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média mensal de R$ 67,7milhões. Foi registrado um crescimento de 11,4% em relação ao
quadrimestre anterior.

ROYALTIES PAGOS AOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO NO 2° QUADRIMESTRE DE 2016
Classes
Royalties até 5%
Royalties excedentes a 5%
Total

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

R$ 82.846.026,47
R$ 66.646.628,25
R$ 149.492.654,72

R$ 78.272.731,54
R$ 62.834.510,41
R$ 141.107.241,95

R$ 108.136.350,39
R$ 85.971.171,49
R$ 194.107.521,88

R$ 113.615.893,79
R$ 92.324.379,05
R$ 205.940.272,84

R$ 769.520.894,38

R$ 910.628.136,33

R$ 1.104.735.658,21

R$ 1.310.675.931,05
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Gráfico 17 – Comparativo entre classes de royalties até 5% e excedentes a 5%, recebidos mensalmente
pelos municípios fluminenses, entre setembro de 2015 e agosto de 2016 (ANP/DRM, 2015-2016).



No segundo quadrimestre de 2016, a parcela de royalties até 5% destinou aos municípios
do ERJ R$ 382,9 milhões, média mensal de R$ 95,7 milhões, o que representa um
crescimento de 10,6% em relação ao quadrimestre anterior, quando o total desta parcela foi
de 346,3 milhões de reais.



Já a parcela excedente a 5%, destinada aos municípios, contribuiu com aproximadamente
com R$ 307,8 milhões em royalties recebidos entre os meses de maio e agosto, atingindo
uma média mensal de R$ 76,9 milhões, um crescimento de 12,4% em relação à média
registrada no primeiro quadrimestre de 2016, quando o valor total da parcela excedente a 5%
foi de R$ 273,8 milhões.
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Gráfico 18 – Pagamento dos royalties até 5%, referentes ao terceiro quadrimestre de 2015, o primeiro e o
segundo quadrimestre de 2016, dos quinze municípios com maiores compensações no ERJ (ANP/DRM,
2015-2016).



O gráfico 18 apresenta os quinze municípios que receberam as maiores compensações
referentes à parcela de royalties até 5%, no segundo quadrimestre de 2016 e nos dois
precedentes, em ordem decrescente dos valores registrados.



Como podemos observar no gráfico, a maior parte dos quinze municípios que integram o
ranking mostraram um pequeno aumento em relação aos valores recebidos no primeiro
quadrimestre de 2016. As exceções foram os municípios de Angra dos Reis e Rio de Janeiro:
ambos reduziram a suas compensações em cerca de R$ 48 mil entre os dois quadrimestres.



O município com o maior valor recebido na parcela até 5% foi Macaé, com um resultado
de cerca de R$ 75,2 milhões creditados no segundo quadrimestre. Esse montante
representou um aumento de R$ 7,5 milhões em relação ao montante recebido nos meses do
primeiro quadrimestre.



O maior crescimento absoluto registrado no segundo quadrimestre foi do município de
Arraial do Cabo. Nos meses do primeiro quadrimestre, a parcela de até 5% destinada ao
município totalizou cerca de R$ 6,3 milhões de reais; no segundo quadrimestre houve um
aumento de R$ 8,4 milhões em relação ao anterior, atingido a marca de R$ 14,7 milhões.

 E apesar dos municípios de Cabo Frio e Niterói estarem dispostos nesta ordem, ambos
receberam o mesmo montante na parcela até 5% (R$ 9.526.993,31). Esse valor representou
um acréscimo de R$ 235,0 mil no valor da compensação recebida no segundo quadrimestre.
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Variação quadrimestral dos royalties até 5%
dos 15 municípios com maiores compensações no ERJ
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Gráfico 19 – Variação quadrimestral dos royalties até 5% dos quinze municípios com maiores
compensações no ERJ, referentes ao primeiro e ao segundo quadrimestre de 2016 (ANP/DRM, 2015-2016).



O gráfico 19 apresenta as variações percentuais entre os valores creditados no primeiro e

segundo quadrimestres de 2016. Nota-se que a maior parte dos municípios que integram o
ranking teve um aumento percentual nos royalties, as exceções foram os munícipios do Rio de
Janeiro e Angra do Reis, ambos, apresentaram uma queda de 0,4%.


O crescimento relativo na parcela até 5% variou bastante entre os municípios que formam

o ranking. Excetuando-se os valores negativos dos municípios do Rio de Janeiro e Angra dos
Reis (-0,4%), os valores dos demais municípios oscilaram entre +1,7% (Duque de Caxias) e
+134,4% (Arraial do Cabo). A maior parte dos municípios que integram o ranking apresentou
taxas de crescimento que variaram entre +2,5% e +11,7% em relação ao montante recebido
nos meses do primeiro quadrimestre de 2016.
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Os 15 municípios fluminenses que mais receberam
royalties excedentes a 5% da produção
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Gráfico 20 – Pagamento de royalties da parcela excedente a 5% no terceiro quadrimestre de 2015, e no
primeiro e segundo quadrimestre de 2016, destinados aos 15 primeiros municípios do ranking fluminense
(ANP, 2015-2016).



Em relação às compensações municipais na parcela dos royalties excedentes a 5%, o
principal destaque é Campos dos Goytacazes – município que confronta com diversos
campos produtores na plataforma continental do ERJ – cujas compensações no segundo
quadrimestre de 2016 foram de R$ 91.127.964,89 (crescimento absoluto de R$ 8.705.705,86
em relação ao quadrimestre anterior).



Nota-se no gráfico 20 que dentre os municípios listados, todos apresentaram crescimento
na parcela acima de 5%. Destacam-se os aumentos nos valores destinados aos municípios
de Maricá (+R$ 7.126.658,88) e o de Niterói (+R$ 4.658.985,68).



Entre os municípios que fazem parte do ranking do segundo quadrimestre de 2016, o
menor acréscimo no valor da parcela acima de 5% foi o de Armação dos Búzios cujo valor
acrescido em relação ao primeiro quadrimestre foi de R$ 85.742,00.
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Variação quadrimestral dos royalties excedentes a 5%
dos 15 municípios com maiores compensações no ERJ
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Gráfico 21 – Variação percentual no recebimento da parcela de royalties excedente a 5% pelos quinze
municípios com maiores compensações no ERJ, no primeiro e no segundo quadrimestre de 2016.
(ANP/DRM, 2016).



No gráfico acima são indicadas as variações percentuais nas quinze maiores

compensações municipais relativas aos royalties excedentes a 5% no segundo quadrimestre
de 2016, em comparação com o quadrimestre anterior.


Verifica-se que, neste período, todos os municípios apresentaram aumento percentual

relação ao primeiro quadrimestre de 2016.


Os maiores crescimentos relativos em relação aos valores creditados nos meses do

primeiro quadrimestre foram registrados pelos municípios de Duque de Caxias (+63,5%), Angra
dos Reis (+34,6%) e Mangaratiba (+34,5%).


Os menores percentuais de crescimento foram registrados por Armação dos Búzios

(+2,1%) e Casimiro de Abreu (+ 2,2%).
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Royalties totais dos 15 municípios com maiores compensações no ERJ
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Gráfico 22 – Pagamento de royalties totais, referentes ao terceiro quadrimestre de 2015 e o primeiro e
segundo quadrimestre de 2016, para os quinze municípios com maiores compensações no ERJ (ANP,
2015-2016).



O gráfico 22 mostra a relação dos quinze municípios fluminenses que receberam as
maiores compensações de royalties totais, com seus respectivos valores quadrimestrais.



Nas duas primeiras posições temos Campos dos Goytacazes e Macaé, com
respectivamente R$ 100.846.079,79 e R$ 94.751.034,59 recebidos em royalties totais. Em
Campos dos Goytacazes predomina no cômputo total a parcela de royalties excedentes a
5%, enquanto que em Macaé, é o aporte da parcela de royalties até 5% que contribui com
um maior volume deste total.



Campos dos Goytacazes e Macaé foram também os municípios com os maiores
crescimentos em relação aos valores registrados no primeiro quadrimestre de 2016:
+R$ 9.131.919 e +R$ 8.599.701, respectivamente.



Na sequência temos os municípios de Maricá e Niterói, com respectivamente R$
7.370.276 e R$ 4.894.077 de acréscimo em relação aos valores totais recebidos no primeiro
quadrimestre. Os valores totais recebidos por esses municípios no segundo quadrimestre de
2016 foram de R$ 55.670.520,92 e R$ 46.225.955,95, respectivamente.



O menor valor registrado no gráfico foi o do município de Guapimirim (R$ 11.322.555,68),
um crescimento em relação ao primeiro quadrimestre de R$ 1.148.432.
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Variação quadrimestral dos royalties totais
nos 15 municípios com maiores compensações no ERJ
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Gráfico 23 – Variação percentual no recebimento de royalties totais dos quinze municípios com maiores
compensações no ERJ, no primeiro e segundo quadrimestre de 2016 (ANP/DRM, 2016).



O gráfico 23 mostra as variações percentuais quadrimestrais das quinze maiores

compensações municipais, referentes aos royalties totais do 2º quadrimestre de 2016.


No rol dos municípios com maiores ganhos percentuais em royalties, destaca-se o

município de Arraial do Cabo, que apresentou um crescimento de 117% (equivalente a +R$
8.254.746) em relação ao quadrimestre anterior.


O menor percentual de crescimento foi registrado pelo município de Cabo Frio (+4,4%), o

que representou um acréscimo de R$ 1.158.165 em relação ao valor recebido no primeiro
quadrimestre de 2016 (R$ 26.028.542,23).


Os percentuais de crescimento dos demais municípios variaram entre 6% (São João da

Barra) e 15,3% (Maricá). Esses municípios citados ocupam respectivamente a terceira e a
sétima posição nos valores de royalties totais recebidos nos meses do 2º quadrimestre.

P á g i n a | 33

Ranking

Município

Acumulado em
2015 (R$)

Município

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

CAMPOS DOS GOYTACAZES
MACAÉ
MARICÁ
NITERÓI
CABO FRIO
RIO DAS OSTRAS
SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
ANGRA DOS REIS
PARATI
ITAGUAÍ
QUISSAMÃ
CASIMIRO DE ABREU
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
MAGÉ

408.223.510,31
348.671.477,28
143.868.316,78
124.161.204,33
114.823.043,01
114.408.972,15
92.997.891,09
77.598.593,36
64.903.267,48
63.714.983,56
58.138.141,25
53.989.659,49
45.254.074,76
43.566.861,22
42.838.723,84

CAMPOS DOS GOYTACAZES
MACAÉ
MARICÁ
NITERÓI
RIO DAS OSTRAS
CABO FRIO
SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
ANGRA DOS REIS
PARATI
QUISSAMÃ
DUQUE DE CAXIAS
MAGÉ
ARRAIAL DO CABO
CASIMIRO DE ABREU

Ranking

Município

2º quadrimestre
de 2015 (R$)

Município

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

CAMPOS DOS GOYTACAZES
MACAÉ
MARICÁ
NITERÓI
RIO DAS OSTRAS
CABO FRIO
SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
ANGRA DOS REIS
ITAGUAI
PARATI
QUISSAMÃ
CASIMIRO DE ABREU
MAGÉ
DUQUE DE CAXIAS

145.334.399,45
122.726.817,70
51.271.185,64
43.943.538,80
40.139.512,11
38.133.187,28
33.071.655,12
26.864.889,32
23.207.421,43
22.019.204,29
21.706.802,01
18.871.217,93
15.656.988,54
15.123.535,54
14.642.363,77

CAMPOS DOS GOYTACAZES
MACAÉ
MARICÁ
NITERÓI
RIO DAS OSTRAS
CABO FRIO
SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
ANGRA DOS REIS
PARATI
ARRAIAL DO CABO
QUISSAMÃ
MAGÉ
DUQUE DE CAXIAS
GUAPIMIRIM

Acumulado em
2016 (R$)
192.560.240,54
180.902.368,63
103.970.765,74
87.557.834,63
54.340.497,03
53.215.249,02
45.929.980,88
42.880.820,34
36.694.806,59
34.132.611,66
27.702.203,34
23.213.940,39
22.839.084,55
22.254.974,27
22.170.247,22
2º quadrimestre
de 2016 (R$)
100.846.079,79
94.751.034,59
55.670.520,92
46.225.955,95
28.281.670,42
27.186.706,79
23.636.875,69
22.237.481,07
19.307.965,70
17.776.685,59
15.254.860,08
14.346.029,86
12.081.009,08
12.057.014,92
11.322.555,68

Percentual do acumulado
em 2016 em relação ao
ano de 2015
47,2%
51,9%
72,3%
70,5%
47,5%
46,3%
49,4%
55,3%
56,5%
53,6%
51,3%
54,2%
53,3%
78,5%
49,0%
Variação percentual do
2°quad/2015 para o
2°quad/2016
-30,6%
-22,8%
8,6%
5,2%
-29,5%
-28,7%
-28,5%
-17,2%
-16,8%
-18,1%
57,8%
-24,0%
-20,1%
-17,7%
-21,4%

Quadro 3 – Ranking dos quinze municípios que registraram as maiores compensações de royalties totais
no ERJ, referentes ao 2º quadrimestre de 2015 e 2016 (abaixo), e dos valores acumulados nos anos de
2015 e 2016 (acima) (ANP/DRM, 2015-2016).



No quadro acima são classificados os municípios: por ordem decrescente de

compensações acumuladas nos anos de 2015 e 2016 (com as variações percentuais
correspondentes); e de valores dos royalties totais recebidos no segundo quadrimestre de 2015
e 2016, e suas respectivas variações percentuais.


Observa-se na porção superior do quadro 3 que, neste segundo quadrimestre de 2016,

Rio das Ostras passa a mostrar ligeira vantagem em relação à Cabo Frio, no que concerne ao
acumulado desse ano. Igualmente, o percentual do acumulado em 2016 com relação ao de
2015 é maior no município de Rio das Ostras.


O município de Quissamã, que no acumulado de 2015 ocupava a décima segunda

posição, passou para a décima primeira, colocação anteriormente ocupada pelo município de
Itaguaí, que no segundo quadrimestre de 2016 deixou de figurar no rol.
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O município de Duque de Caxias que não estava no ranking do acumulado do segundo

quadrimestre de 2015, ascendeu à décima segunda posição no acumulado quadrimestral de
2016, posição anteriormente ocupada por Quissamã.


O município de Magé, que em 2015 ocupava a décima quinta colocação no acumulado do

segundo quadrimestre, passa a ocupar a décima terceira posição no ranking do segundo
quadrimestre de 2016, ocupando a posição do município de Casimiro de Abreu, que passa a
ocupar a décima quinta posição em 2016.


O município de Arraial do Cabo, que em 2015 não integrava o rol dos quinze maiores

acumulados do segundo quadrimestre, agora ocupa a décima quarta posição, que em 2015 era
ocupada pelo município de Armação dos Búzios. Em 2016 o munícipio de Armação dos Búzios
deixou de integrar o rol do acumulado do segundo quadrimestre em função da perda de receita
que, o levou para a décima sexta colocação em 2016.


Quando comparamos os valores recebidos no segundo quadrimestre de 2015 com o

mesmo período de 2016, temos um quadro mais fiel da situação dos royalties. Apesar da maior
parte dos municípios apresentarem um quadro de crescimento dos royalties entre o primeiro e
o segundo quadrimestre de 2016, esse crescimento não foi suficiente para compensar as
perdas de receita sofridas por essas municipalidades.


Como pode ser visto na parte inferior do quadro 3, doze dos quinze municípios

registraram perdas de receitas de royalties, quando comparado os valores recebidos ao longo
do segundo quadrimestre de 2015 com o mesmo período de 2016. Essas perdas variaram
entre -16,8% (Angra dos Reis) e -30,6% (Campos dos Goytacazes).


As exceções observadas são os municípios de Maricá, Niterói e Arraial do Cabo, que em

comparação ao mesmo período de 2015 tiveram um acréscimo de 8,6%, 5,2% e 57,8%,
respectivamente.
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PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS

Quadro 4 – Comparativo do 1º e 2° trimestres de 2016 dos campos confrontantes com o ERJ que pagaram
Participações Especiais (ANP/DRM, 2016).



O quadro 4 aponta para a recuperação de todos os cinco campos pagadores de PE e que

geram compensações para os municípios fluminenses beneficiários no 2° trimestre de 2016.


Vale destacar que o restante dos campos elencados no quadro 4 já foram pagadores de

PE em outrora, não mais o sendo por motivos de baixa produção ou gastos dedutíveis
superiores a receita bruta gerada por esses campos.


O principal destaque continua sendo Lula que foi responsável pela geração de 941,06

milhões de reais, após uma elevação de 39,58%.


Sapinhoá apresentou variação de +73,12%, fazendo com que o montante gerado fosse de

355,39 milhões de reais.


Roncador apresentou um incremento significante (+288,03%) e gerou 271,97 milhões de

reais no 2° trimestre de 2016.


Barracuda e Albacora Leste tiveram níveis semelhantes de PE gerada, 10,62 e 8,34

milhões de reais, respectivamente. Com destaque para o aumento de Albacora Leste
(+405,45%).
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Os campos de Caratinga, Marlim, Marlim Leste e Marlim Sul tiveram produções elevadas

que justificassem o pagamento de PE, no entanto todos eles apresentaram base de cálculo
negativa acumulada do trimestre anterior, o que tornou sua receita líquida negativa.


Já Albacora não pagou PE em virtude dos seus gastos dedutíveis terem sido superiores

do que sua receita bruta gerada, tornando sua receita líquida negativa e, consequentemente,
sem pagamento de PE.


O comportamento de todas as variáveis que regulam o quanto será gerado de

participações especiais pode ser observado nos quadros 5 e 6.

2º TRIMESTRE DE 2016

CAMPO

PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO
(Mm³/trimestre)

PREÇO DO
PETRÓLEO
(R$/m³)

MARLIM SUL
RONCADOR
MARLIM
LULA
MARLIM LESTE
BARRACUDA
SAPINHOÁ
ALBACORA LESTE
ALBACORA
CARATINGA

2.144,20
4.267,55
2.605,58
6.110,01
1.320,67
820,06
3.207,15
916,72
777,99
433,18

722,00
735,93
732,87
898,60
770,84
788,51
857,06
691,88
763,14
774,96

PRODUÇÃO DE GÁS
NATURAL
(Mm³/trimestre)

248.176,07
628.282,77
215.672,06
546.110,19
111.992,87
68.770,21
270.868,76
82.007,47
106.607,64
40.497,09

PREÇO DO GÁS
NATURAL
(R$/m³)

ALÍQUOTA
EFETIVA (%)

0,66
0,56
0,42
0,31
0,65
0,57
0,24
0,35
0,53
0,57

20,63%
30,62%
23,41%
32,97%
11,65%
5,09%
26,55%
6,50%
5,12%
0,70%

RECEITA BRUTA
(em milhões
de R$)

GASTOS
DEDUTÍVEIS
(em milhões
de R$)

PE RECOLHIDA
(em milhões de
R$)

1.712,39
3.493,92
1.999,92
5.662,14
1.090,59
686,11
2.812,76
662,63
650,08
358,90

1.433,11
2.605,82
1.684,86
2.808,21
959,73
477,55
1.474,24
534,38
653,94
316,57

271,97
941,06
10,62
355,39
8,34
-

Quadro 5 – Valores absolutos dos parâmetros que influenciam nas Participações Especiais dos campos
confrontantes com o ERJ (ANP/DRM, 2016).
VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS VARIÁVEIS - 2º TRIMESTRE DE 2016

CAMPO

PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO
(Mm³/trimestre)

PREÇO DO
PETRÓLEO
(R$/m³)

PRODUÇÃO DE GÁS
NATURAL
(Mm³/trimestre)

PREÇO DO GÁS
NATURAL
(R$/m³)

ALÍQUOTA
EFETIVA (%)

RECEITA BRUTA
(em milhões
de R$)

GASTOS
DEDUTÍVEIS
(em milhões
de R$)

PE RECOLHIDA
(em milhões de
R$)

MARLIM SUL
RONCADOR
MARLIM
LULA
MARLIM LESTE
BARRACUDA
SAPINHOÁ
ALBACORA LESTE
ALBACORA
CARATINGA

3,48%
0,46%
19,99%
-0,44%
15,09%
-7,76%
7,20%
-1,47%
103,76%
33,62%

30,13%
29,73%
30,28%
24,80%
29,08%
27,82%
24,34%
31,64%
31,59%
30,88%

6,05%
6,49%
16,94%
-13,88%
13,12%
-6,86%
70,82%
-8,93%
180,71%
30,88%

22,22%
21,74%
0,00%
-6,06%
4,84%
3,64%
-7,69%
-5,41%
-1,85%
-5,00%

3,56%
0,89%
16,18%
-0,45%
23,41%
-18,69%
5,86%
-3,99%
-

34,23%
30,33%
53,99%
22,32%
46,03%
16,51%
33,78%
26,85%
168,68%
70,39%

-11,93%
6,36%
2,59%
8,28%
-1,46%
-7,91%
14,81%
7,31%
60,39%
-12,41%

288,03%
39,58%
141,36%
73,12%
405,45%
-

Quadro 6 – Variações percentuais dos parâmetros que influenciam nas Participações Especiais dos
campos confrontantes com o ERJ (DRM, 2016).



A análise do quadro 6 mostra que a maioria das variáveis que impactam na PE gerada

tiveram variações positivas, o que explica a evolução dos valores arrecadados pelo ERJ e seus
municípios neste trimestre.
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A produção de petróleo aumentou em todos os campos citados, com exceção de Lula,

Barracuda e Albacora Leste, que apresentaram reduções de -0,44%, -7,76% e -1,47%, nesta
ordem.


A produção de gás natural teve o mesmo comportamento, inclusive com respeito aos

campos que reduziram sua produção, que foram os mesmo citados anteriormente. No entanto,
seus percentuais de reduções foram os seguintes: -13,88%, -6,86% e -8,93%.


O preço do petróleo praticado nos campos citados no quadro 6 colaborou para elevar os

valores de PE pagos, visto que todos os campos apresentaram variações positivas situadas
entre 24% e 32%.


Já o preço do gás natural aumentou em quatro campos, a saber: Marlim Sul, Roncador,

Marlim Leste e Barracuda. O campo de Marlim manteve o valor do trimestre anterior. Enquanto
que os preços do gás natural dos campos restantes diminuíram na faixa de -1,5% e -8%.


A alíquota efetiva em grande parte dos campos citados apresentou elevações. Somente

os campos que apresentaram reduções nos volumes produzidos, tiveram reduções em suas
alíquotas, já que este parâmetro leva a produção em consideração.


A receita bruta gerada pelos campos citados no quadro 6 cresceram, sendo o menor

aumento superior a 15%.


A relação entre esses parâmetros vai determinar o quanto de PE será pago por cada

campo. Desta forma, o resultado final da variação no recebimento de PE pode ser visto na
última coluna do quadro 6.


É importante destacar a coluna de gastos dedutíveis, que explica muitas vezes as

diminuições nos montantes de PE a serem pagos ou até mesmo a isenção de um campo pagar
PE ou não, como foi o caso de Albacora.


É bom frisar que existe a possibilidade de haver base de cálculo negativa acumulada de

trimestre anterior, o que resulta em receita líquida negativa, como foi o caso de Caratinga,
Marlim, Marlim Leste e Marlim Sul.
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MARICÁ

NITERÓI

CAMPOS DOS
GOYTACAZES

RIO DE JANEIRO

SÃO JOÃO DA
BARRA

QUISSAMÃ

RIO DAS OSTRAS

38,50%

33,89%

14,36%

6,33%

6,26%

0,213%

0,206%

CASIMIRO DE ABREU

CABO FRIO

ARMAÇÃO DOS
BÚZIOS

ARRAIAL DO
CABO

CARAPEBUS

MACAÉ

PARATI

0,16%

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Percentual recebido pelos municípios fluminenses de Participação Especial
2° Trimestre - 2016
MARICÁ

6,33%
14,36%

NITERÓI

6,26%

CAMPOS DOS GOYTACAZES

0,16%

33,89%

0,08%
0,206%
38,50%

0,66%

RIO DE JANEIRO
SÃO JOÃO DA BARRA

0,213%

QUISSAMÃ
RIO DAS OSTRAS
CASIMIRO DE ABREU
CABO FRIO

Gráfico 24 – Percentual recebido pelos municípios fluminenses com direito à Participação Especial,
referente ao 2º trimestre de 2016 (ANP/DRM, 2016).



No 2° trimestre de 2016, os mesmos nove municípios do trimestre anterior foram

beneficiários do recebimento de PE.


Apesar da redução na sua participação percentual, Maricá continua sendo o principal

recebedor desta compensação, com uma participação de 38,50% do total destinado aos
municípios recebedores de PE.


Niterói aparece em segundo lugar com 33,89% do total destinado aos municípios

beneficiários.


Campos dos Goytacazes aumentou sua participação atingindo 14,36% (contra 6,04% no

último trimestre), ultrapassando o Rio de Janeiro, que ocupava a terceira posição no trimestre
anterior. Isto pode ser explicado pela produção dos campos de Albacora Leste, Barracuda e
Roncador.
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Rio de Janeiro agora ocupa a quarta colocação, com uma participação de 6,33%, seguido

do município de São João da Barra, com 6,26%.


Juntos, essas quatro municipalidades citadas somam 99,34% do total pago em PE. Isto

reflete a concentração na distribuição da PE dos municípios fluminenses.


Quissamã, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Cabo Frio totalizam os 0,66% restantes.

Valores esses oriundos da confrontação com os campos de Barracuda e Albacora Leste.


Os municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Carapebus, Macaé e Parati, que

já receberam PE continuam sem recebê-las neste 2° trimestre de 2016.

RANKING

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

MUNICÍPIO
MARICÁ
NITERÓI
RIO DE JANEIRO
CAMPOS DOS GOYTACAZES
SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DAS OSTRAS
CASIMIRO DE ABREU
QUISSAMÃ
CABO FRIO

1º trimestre de
2016

32.993.467,81
29.045.006,85
5.420.663,95
4.476.216,40
1.929.651,57
102.010,04
79.973,60
50.426,28
38.125,85

RANKING

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

MUNICÍPIO
MARICÁ
NITERÓI
CAMPOS DOS GOYTACAZES
RIO DE JANEIRO
SÃO JOÃO DA BARRA
QUISSAMÃ
RIO DAS OSTRAS
CASIMIRO DE ABREU
CABO FRIO

2º trimestre de
2016

46.050.951,37
40.539.848,85
17.182.257,52
7.578.198,96
7.488.370,05
254.994,30
246.056,53
192.902,84
91.962,65

Quadro 7 – Ranking das compensações municipais no ERJ pela Participação Especial para o 1º e 2°
trimestres de 2016 (ANP/DRM, 2016).



Maricá teve incremento na ordem de 13,1 milhões de reais, mantendo-se na primeira

colocação no ranking com arrecadação de 46 milhões, aproximadamente.


Niterói acompanhou o nível de elevação (11,5 milhões de reais) e continuou na segundo

posição após alta de 39,58%.


Campos dos Goytacazes recuperou a posição do Rio de Janeiro com aumento absoluto

de 12,7 milhões de reais (+283,86%).


Rio de Janeiro apresentou aumento absoluto de 2,2 milhões de reais (+39,80%).



São João da Barra também se destacou com variação percentual de +288,07%, o que em

termos absolutos significa 5,6 milhões de reais de incremento.


Quissamã teve variação de +405,68%, porém em termos absolutos isto significa apenas

204,6 mil reais. Rio das Ostras e Casimiro de Abreu apresentaram as mesmas elevações:
141,21%.
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Cabo Frio recebeu apenas 53,8 mil reais.

Distribuição da PE em R$

Estado

4º trim./15

1º trim./16

Variação%

2º trim./16

Variação%

AMAZONAS

6.687.285,22

5.461.665,38

-18,33%

6.404.574,80

17,26%

BAHIA

2.165.034,70

2.390.199,17

10,40%

1.393.523,07

-41,70%

113.517.315,11

63.077.232,40

-44,43%

125.910.670,58

99,61%

896.621,53

266.782,48

-70,25%

537.062.785,20

296.542.169,29

-44,78%

478.502.172,10

0,00 -100,00%

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

SÃO PAULO

108.579.201,41

83.206.298,25

-23,37%

144.880.473,95

74,12%

TOTAL

768.997.318,26

450.944.346,97

-41,36%

757.091.414,50

67,89%

ESPÍRITO SANTO
MARANHÃO

RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
SERGIPE

89.075,09

-

0,00 -100,00%
61,36%

Quadro 8 – Distribuição de Participações Especiais para os estados brasileiros (ANP, 2015/2016).



O quadro 8 mostra uma boa recuperação dos valores recebidos de PE neste trimestre no

ERJ. Ocorreu um crescimento de 61,36% no valor da compensação, o que em termos
absolutos significa um aumento de 181,96 milhões de reais.


A receita de PE do estado de São Paulo (ESP) manteve-se acima da do estado do

Espírito Santo (EES) neste trimestre. Ambos os estados apresentaram incrementos em sua
receita, entretanto apesar do maior valor percentual registrado pelo EES (+99,61), o ESP
(+74,12) recebeu um montante em reais superior ao EES.


De forma geral, a maioria dos estados tiveram elevações nas suas compensações de PE,

com exceção do estado da Bahia, que apresentou redução de 41,70%, e do estado do
Maranhão que deixou de receber PE neste trimestre.
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GLOSSÁRIO
ANP: Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis.
bbl: barril. Unidade de medida de volume, equivalente a 0,159 m 3.
bep: sigla de “barril equivalente de petróleo”. Unidade de medida de energia equivalente, por
convenção, a 1.390 Mcal.
Brent Dated: cotação publicada diariamente pela Platt’s Crude Oil Marketwire, que reflete o
preço de cargas físicas do petróleo Brent embarcadas de 7 a 17 dias após a data de
fechamento do negócio, no terminal de Sullom Voe, na Grã-Bretanha.
DRM: Departamento de Recursos Minerais do estado do Rio de Janeiro
Grau API ou °API: escala idealizada pelo American Petroleum Institute - API, juntamente com
a National Bureau of Standards, utilizada para medir a densidade relativa de líquidos. A escala
API varia inversamente com a densidade relativa, isto é, quanto maior a densidade relativa,
menor o grau API: o API = (141,5/g) – 131,5, onde g é a densidade relativa do petróleo a 15o C.
Participações de Terceiros: referem-se aos pagamentos feitos pelos concessionários aos
proprietários de terra, nos termos do artigo 52 da Lei n.º
9.478/97.
Participação Especial: compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários
de exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos casos de grande volume de
produção ou de grande rentabilidade, nos termos do artigo 50 da Lei n.º 9.478/97 e do Decreto
n.º 2.705/98.
Participações Governamentais: pagamentos a serem realizados pelos concessionários de
exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei n.º
9.478/97. Incluem bônus de assinaturas, royalties, participação especial e pagamentos pela
ocupação ou retenção de área.
Petróleo: todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado natural, a exemplo do óleo cru
e condensado.
Petróleo Brent: mistura de petróleos produzidos no mar do Norte, oriundos dos sistemas
petrolíferos Brent e Ninian, com grau API de 39,4 (trinta e nove inteiros e quatro décimos) e
teor de enxofre de 0,34% (trinta e quatro centésimos por cento).
Preço de Referência do Gás Natural: o preço de referência a ser aplicado a cada mês ao gás
natural produzido durante o referido mês, em cada campo de uma área de concessão, em reais
por mil metros cúbicos, na condição padrão de medição, será igual à média ponderada dos
preços de venda do gás natural, livres dos tributos incidentes sobre a venda, acordados nos
contratos de fornecimento celebrados entre o concessionário e os compradores do gás natural
produzido na área da concessão, deduzidas as tarifas relativas ao transporte do gás natural até
o ponto de entrega aos compradores. Na inexistência de contratos de venda do gás natural
produzido na área de concessão, na ausência da apresentação, pelo concessionário, de todas
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as informações requeridas pela ANP para a fixação do preço de referência do gás natural, ou
quando os preços de venda ou as tarifas de transporte informadas não refletirem as condições
normais do mercado nacional, a ANP fixará o preço de referência para o gás natural segundo
seus próprios critérios (vide Portaria ANP n.º 45/00).
Preço de Referência do Petróleo: o preço de referência a ser aplicado a cada mês ao
petróleo produzido em cada campo durante o referido mês, em reais por metro cúbico, na
condição padrão de medição, será igual à média ponderada dos seus preços de venda
praticados pelo concessionário, em condições normais de mercado, ou ao seu Preço Mínimo
estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior. Caso o concessionário não apresente as
informações necessárias à fixação do preço mínimo, a ANP fixará o preço de referência do
petróleo segundo seus próprios critérios (vide Portaria ANP n.º 206/00).
Royalties: compensações financeiras pagas pelos concessionários, cujos contratos estão na
etapa de produção de petróleo ou gás natural, incluindo-se também os contratos que estão na
fase de exploração realizando testes de longa duração, distribuídas entre Estados, Municípios,
Comando da Marinha e Ministério de Ciência e Tecnologia, nos termos dos artigos 47 a 49 da
Lei n.º 9.478/97 e do Decreto n.º 2.705/98.
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