ATLAS DA DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2014

CIPEG

ÍNDICE:
APRESENTAÇÃO
INTRODUÇÃO

3

SISTEMAS REGULATÓRIOS

8

Marco Regulatório Brasileiro - Regime de Concessão

14

Partilha de Produção

16

Cessão Onerosa

19

Mapa das Regiões Administrativas do Estado do Rio de Janeiro

25

Distribuição dos Royalties para o Estado do Rio de Janeiro

26

MUNICÍPIOS DA ZONA DE PRODUÇÃO PRINCIPAL

27

MUNICÍPIOS DA ZONA DE PRODUÇÃO SECUNDÁRIA

45

MUNICÍPIOS DA ZONA LIMÍTROFE

50

Glossário

119

Referências Bibliográficas

123

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA,INDÚSTRIA E SERVIÇOS – SEDEIS

SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DRM-RJ

3
ATLAS DA DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2014

CIPEG

INTRODUÇÃO
O Atlas da Distribuição dos Royalties no Estado do Rio de Janeiro, que está em sua segunda edição1, faz parte de um esforço por parte do
Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), através do Centro de Informações da Produção de Petróleo e Gás Natural do Estado
do Rio de Janeiro (CIPEG), em levar à população informações relevantes a respeito da produção de hidrocarbonetos no território fluminense.
Nesta publicação, são apresentados dados dos recursos financeiros recebidos pelo Estado do Rio de Janeiro (ERJ) e seus municípios, relativos às
compensações devidas em função das atividades de exploração e produção de petróleo exercidas na área da plataforma continental e da Zona
Econômica exclusiva, confrontantes com o território do ERJ.
O estado do Rio de Janeiro inicia a sua história na exploração de petróleo na década de 1970, quando em 1974 é descoberto o campo de
Garoupa, situado na bacia de Campos, a cerca de 80 km a sudeste do Cabo de São Tomé. No mês de março de 20142, quarenta anos após a sua
descoberta, o campo de Garoupa foi responsável pela produção de 17,7 Mm³ (mil metros cúbicos) de petróleo e 1,4 MMm³ (milhões de metros
cúbicos) de gás natural.
Em 1975 foi realizada a descoberta de petróleo no campo gigante de Namorado que, assim como Garoupa, mantém-se em produção até
hoje, tendo produzido em março de 2014, 59,6 Mm³ de petróleo 4,1 MMm³ de gás natural.
Nos anos seguintes ocorreram novas descobertas, entre elas os campos de Badejo (1975), Enchova (1976), Bonito (abril de 1977), Pampo
(julho de 1977) (DIAS & QUAGLINO, 1993, p.128-129).

1

A primeira edição do Atlas da Distribuição dos Royalties no Estado do Rio de Janeiro foi publicada em 2012. Para acessar a primeira edição basta acessar o link:
http://www.petroleo.rj.gov.br/index.php/menuservicos/download/category/25-royalties?download=159%3Aatlas-da-distribuicao-dos-royalties-2011
2
Informação obtida através da planilha Produção dos Campos Produtores na Plataforma Continental Para Apuração dos Royalties. Disponível em:
http://www.anp.gov.br/?pg=70984&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1404156599228 acesso em 30 de junho de 2014.
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A produção na Bacia de Campos tem início no ano de 1977, quando um poço situado sob uma lâmina d’água de 120 metros entrou em
produção no campo de Enchova. O mapa a seguir (Figura 1) mostra a localização dos campos descobertos na bacia de Campos na década de 70
A partir dessas descobertas, o litoral do estado do Rio de Janeiro passou a atrair a atenção da Petrobras, que avançou as suas campanhas

Figura 1: Mapa de localização dos Campos de Produção - Década de 70. (CIPEG, 2014)
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exploratórias para águas cada vez mais profundas. Com a descoberta dos campos de Albacora e Marlim em meados da década de 80, ambos
situados em profundidades superiores a 300 metros de lâmina d’água, foi necessário empreender esforços tecnológicos para que fosse viabilizada
a produção de petróleo em águas profundas (profundidade de água de 401 a 1.500 metros). (Queiroz Galvão, 2013)
Foi nesse contexto que o Cenpes (Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello), criado pela Petrobras no
ano de 1967, na cidade universitária, em parceria com a UFRJ, iniciou, no ano de 1986, a primeira das três fases do Procap (Programa de
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Avançado em Águas Profundas e Ultraprofundas): o Procap 1000 – cuja meta principal era
desenvolver tecnologias capazes de atender à produção de petróleo em profundidades de até 1.000 metros. Em 1992 tem início o Procap 2000,
que foi composto por projetos sistêmicos que visavam atender à demanda por equipamentos submarinos para águas profundas. Na terceira fase
do programa, o Procap 3000, iniciada no ano 2000, a Petrobras empreendeu esforços objetivando capacitar a empresa a operar em águas ultraprofundas.3
Os avanços tecnológicos promovidos pela Petrobras e sua parcerias viabilizaram a descoberta de petróleo nas áreas do pré-sal (em 2006)
e, mais do que isso, permitiram ao país a superação do desafio de produzir petróleo retido em rochas reservatório situadas a 7.000 metros de
profundidade4. No mês de abril de 2014 foi registrado um importante marco na produção do pré-sal: dados divulgados pela ANP registram uma
produção no pré-sal de 412,0 Mbbl/d (mil barris por dia) de petróleo e 14,6 MMm³/d (milhões de metros cúbicos por dias) de gás natural,
atingindo a marca de 503 Mboe/d ( mil barris de óleo equivalente por dia). Esta produção na zona do pré-sal foi obtida através de 35 poços
3

De acordo com o glossário da empresa Queiroz Galvão, são classificadas como águas ultra profundas aquelas com colunas acima 1.501 metros de profundidade.
Informação disponível em http://www.qgep.com.br/queirozgalvao/web/conteudo_pti.asp?idioma=0&tipo=33696&conta=45 . Acesso em 28/06/2014
4
Informação disponível em http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/. Acesso em
02/07/14.
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localizados nos campos de: Baleia Azul (5 poços), Baleia Franca (1 poço), Jubarte (4 poços), Barracuda (1 poço), Búzios (2 poços), Linguado (3
poços), Lula (7 poços), Marlim Leste (4 poços), Pampo (2 poços), PEO5 (1 poço), Tupi NE (1 poço), Sapinhoá (3 poços) e Trilha (1 poço)
(Figura 2), A seguir, vemos um mapa com a localização dos atuais campos de produção na zona do pré-sal. É importante frisar que toda essa
produção é regulada pela Lei 9.478/97 que estabeleceu o Regime de Concessão.
No atual cenário brasileiro de produção de petróleo e gás, o estado do Rio de Janeiro mantém a sua liderança em relação às demais
unidades da federação, tendo sido responsável, em 2013, por 72,02% da produção nacional de petróleo e 35,51% da produção nacional de gás
natural.6
Sendo assim, faz-se necessário monitorarmos constantemente o cenário da indústria do petróleo no país e no mundo, uma vez que os
recursos financeiros gerados pela cadeia produtiva ligada à indústria do petróleo são uma importante fonte de recursos para o Estado do Rio de
Janeiro e seus municípios.
Após esta breve introdução, apresentaremos um resumo sobre os principais Sistemas Regulatórios adotados no mundo, identificando
algumas de suas características. Na sequência serão apresentadas algumas características dos regimes fiscais adotados no Brasil (Concessão e
Partilha) e do contrato de cessão onerosa.

5
6

O poço PEO, faz parte do programa exploratório obrigatório a ser desenvolvido pela Petrobras nas áreas que lhe foram concedidas na zona do pré-sal.
Os percentuais de participação do ERJ foram obtidos através da média das participações relativas do estado, registradas durante os doze meses de 2013.
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Figura 2: Campos de Produção na Zona do Pré-sal - abril de 2014. (CIPEG, 2014)
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SISTEMAS REGULATÓRIOS
Para desenvolvermos este tópico, tivemos como referência a obra Marcos Regulatórios da Indústria Mundial do Petróleo
(TOLMASQUIM & JUNIOR, 2011), que em seu capítulo 2, faz uma análise detalhada sobre os Tipos de Marcos Regulatórios de E&P de
Petróleo e Gás Natural. Segundo os autores, os Sistemas Regulatórios através do mundo podem ser divididos nas seguintes categorias:


Exercício Exclusivo do Monopólio da União - O monopólio pode ocorrer de duas formas distintas. A primeira é o exercício do

Monopólio Estatal através de uma empresa petrolífera pertencente ao estado; a segunda forma admite a participação privada na produção através
da assinatura de Contratos de Serviço.
No Brasil, o monopólio estatal através de uma empresa petrolífera existiu entre os anos de 1953 (ano de Criação da Petrobras) e o ano de
1997 quando foi publicada a Lei 9478/97. Durante esse período, a Petrobras (empresa estatal) detinha o monopólio da produção de petróleo em
todo o território nacional.
O exercício deste monopólio foi concedido pela Lei 2004/1953, que nos seus artigos 1º e 2º determinaram que o monopólio estatal fosse
exercido pelo Conselho Nacional do Petróleo (CNP), juntamente com a Petrobras. Esse monopólio se estendia por todas as fases da exploração e
produção de petróleo, quais sejam: a pesquisa, a lavra, o refino e transporte, que por determinação legal, ficavam a cargo da Petrobras.


Exercício do Monopólio através dos Contratos de Serviço – nesta modalidade o Estado contrata uma empresa para realização das

atividades de exploração e produção, comprometendo-se a pagar um determinado valor por esses serviços. Em caso de descoberta a propriedade
do produto lavrado é do Estado, que fará o ressarcimento dos custos tidos pela empresa em suas operações.
Entre os choques do petróleo ocorridos em 1973 e 1979 surgiram no cenário brasileiro os contratos de risco (1975). As regras desses
contratos estabeleciam que as empresas internacionais de petróleo contratadas pelo Estado exerceriam por sua própria conta e risco as atividades
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de exploração e produção, em troca de participações nos resultados em caso de sucesso produtivo. Todo o petróleo que viesse a ser produzido
deveria ser entregue à Petrobras. No ano de 1995 foi publicada a Emenda Constitucional nº 97, que em sua redação flexibilizou o monopólio
exercido pela União através da Petrobras e abriu a possiblidade de empresas internacionais do setor de petróleo exercerem as atividades de E&P
(Exploração e Produção) no Brasil.


Exercício não Exclusivo do Monopólio da União – nesta modalidade a participação da empresa petrolífera estatal pode ou não

existir. Fazem parte desta categoria: o Regime de Concessão Pura, a Concessão com Parceria Estatal, o Regime de Partilha de Produção, e os
Contratos de Associação.
o Regime de Concessão Pura – neste regime o petróleo produzido passa a ser propriedade da empresa concessionária no momento
em que é extraído do poço. Até aquele momento é um bem pertencente à União8. A empresa concessionária recebe a titularidade
do produto da lavra, em troca do cumprimento de um programa exploratório mínimo executado nos prazos preestabelecidos no
contrato de concessão, e do pagamento das participações governamentais como bônus de assinatura, royalties e Participações
Especiais. No Brasil, o direito à Concessão é obtido através de processo licitatório.
o Concessão com parceria Estatal – neste regime o Estado estabelece os pré-requisitos para a outorga da concessão à empresa
concessionária. Usualmente o Estado entra na pareceria por “intermédio de uma empresa estatal” (TOLMASQUIM & JUNIOR,
2011, p.32 apud TAVERNE, 2008). Sendo assim, para obter a concessão a empresa é obrigada a aceitar a participação do Estado
como parceiro do negócio. Essa participação pode ocorrer de maneira direta, onde o Estado detém participações ou direitos sobre

7

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc09.htm. Acesso em 02 de julho de 2014.
Estamos nos referindo especificamente à situação brasileira onde, por força constitucional, o petróleo é uma propriedade da União (art. 20 inciso IV e §1º). Em países como
os EUA essa regra não se aplica, uma vez que os recursos existentes no subsolo são propriedade do superficiário.
8
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o empreendimento; ou indiretamente através do estabelecimento de uma joint-venture entre a empresa estatal e a empresa
concessionária.
Os principais exemplos de uso desse regime são encontrados na Holanda, Noruega e Emirados Árabes Unidos.


Contratos de Partilha de Produção – neste regime a propriedade do produto da lavra é da empresa estatal delegatória do Estado. A

empresa estatal reparte com a empresa contratada, segundo as regras estabelecidas no contrato, o volume produzido para compensar os custos e
os riscos incorridos pela empresa contratada nas atividades de E&P. Fazem parte desses custos: o pagamento das participações governamentais e
dos encargos tributários. No contrato é estabelecido o ponto de transferência de titularidade do produto da lavra que cabe à empresa contratada.
No Brasil passamos adotar o Sistema de Partilha de Produção a partir da aprovação da Lei 12.351/10, de 22 de dezembro de 2010. Esta
lei instituiu a adoção dos contratos de partilha de produção para áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, a ser definidas pelo Governo Federal,
assim como o Fundo Social (FS). Em seu Capitulo II a 12.351/2010 traz as seguintes definições:

I - partilha de produção: regime de exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos no qual o contratado exerce, por sua conta e risco, as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e
produção e, em caso de descoberta comercial, adquire o direito à apropriação do custo em óleo, do volume da
produção correspondente aos royalties devidos, bem como de parcela do excedente em óleo, na proporção, condições
e prazos estabelecidos em contrato;
II - custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, exigível
unicamente em caso de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo
contratado na execução das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das
instalações, sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em contrato;
III - excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos a ser
repartida entre a União e o contratado, segundo critérios definidos em contrato, resultante da diferença entre o
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volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e, quando exigível, à
participação de que trata o art. 439;
IV - área do pré-sal10: região do subsolo formada por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com
superfície poligonal definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas no Anexo desta Lei, bem
como outras regiões que venham a ser delimitadas em ato do Poder Executivo, de acordo com a evolução do
conhecimento geológico;
V - área estratégica: região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder Executivo,
caracterizada pelo baixo risco exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos;
VI - operador: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de
todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração
e produção;
VII - contratado: a Petrobras ou, quando for o caso, o consórcio por ela constituído com o vencedor da licitação para
a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de
produção;
VIII - conteúdo local: proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para execução do
contrato e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade;
IX - individualização da produção: procedimento que visa à divisão do resultado da produção e ao aproveitamento
racional dos recursos naturais da União, por meio da unificação do desenvolvimento e da produção relativos à jazida
que se estenda além do bloco concedido ou contratado sob o regime de partilha de produção;
X - ponto de medição: local definido no plano de desenvolvimento de cada campo onde é realizada a medição
volumétrica do petróleo ou do gás natural produzido, conforme regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis - ANP;
XI - ponto de partilha: local em que há divisão entre a União e o contratado de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos produzidos, nos termos do respectivo contrato de partilha de produção;
XII - bônus de assinatura: valor fixo devido à União pelo contratado, a ser pago no ato da celebração e nos termos do
respectivo contrato de partilha de produção; e
9

Art. 43. O contrato de partilha de produção conterá, quando o bloco se localizar em terra, cláusula determinando o pagamento, em moeda nacional, de participação
equivalente a até 1% (um por cento) do valor da produção de petróleo ou gás natural aos proprietários da terra onde se localiza o bloco.
10
O polígono do pré-sal encontra-se delimitado no mapa Distribuição dos Campos por Bacias Sedimentares 2014, situado na página 24 do Atlas.
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XIII - royalties: compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
órgãos da administração direta da União, em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos do § 1o do art. 20 da Constituição Federal.


Contratos de Associação (Joint Venture) – como dito anteriormente, os contratos de joint venture são caracterizados, na indústria

do petróleo, pela associação entre a empresa estatal e empresas privadas (nacionais ou estrangeiras). Nesse tipo de associação a empesa estatal
irá incorrer nos mesmos custos e riscos da parceira privada, na proporção da participação de ambas no empreendimento de E&P. Existe uma
diferença fundamental entre um contrato de joint venture e o contrato de partilha. No sistema de Partilha, por ter incorrido nos custos relativos à
exploração e produção, a empresa estatal irá receber uma parte menor do que aquela recebida pela empresa contratada. Isso ocorre em função da
necessidade de ressarcimento à empresa contratada em relação aos seus custos. Já na joint venture, a apropriação dos resultados da lavra, seja em
óleo ou dinheiro, será proporcional à participação de cada uma das empresas parceiras no empreendimento.
Na página a seguir, apresentamos um mapa elaborado a partir dos dados disponíveis na publicação “Petróleo & Gás Natural – como
produzir e a que custo” (BRET-ROUZANT & FAVENNEC, 2011) onde os autores estabeleceram um “mapeamento” da distribuição dos
regimes regulatórios em escala Mundial. Através desse mapa é possível visualizar de forma simples e direta, não somente os sistemas
regulatórios adotados nos países ao redor do mundo, como também identificar a posição ocupada por cada um desses países no mercado mundial
de petróleo (Figura 3).
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Figura 3: Distribuição Geográfica de Regimes de Exploração de Petróleo -2014 – (CIPEG, 2014) baseado nos dados de BRETROUZAUT&FAVANNEC, 2011.
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Marco regulatório brasileiro
Regime de Concessão
As atividades de Exploração e Produção (E&P) de hidrocarbonetos no Brasil são exercidas: sob o regime de concessão em reservas do
pós-sal (Lei nº 9.478/1997); e sob o regime de partilha de produção, em reservas do pré-sal e áreas estratégicas (Lei nº 12.351/2010), exceto
aquelas licitadas ainda sob o regime de concessão, que permanecem reguladas como tal.
Segundo a Lei nº 9.478/1997 (Lei do Petróleo), a parcela das rendas petrolíferas que compete ao governo compreende tanto a carga
tributária incidente sobre os concessionários, quanto as Participações Governamentais.

Esta lei estabelece quatro maneiras com que as

Participações Governamentais incidem à montante da indústria petrolífera, são elas: o Bônus de Assinatura, referente ao valor pago pela empresa
vencedora da licitação, no ato de assinatura do contrato para obtenção da concessão; os Royalties, que constituem compensação financeira
mensal dos concessionários aos Estados e municípios, pela produção de hidrocarbonetos em seu território ou em suas zonas de confrontação; as
Participações Especiais (PE), que englobam compensações financeiras a serem pagas em casos de grandes volumes produzidos ou de grande
rentabilidade; e a Taxa de ocupação e retenção da área, que se refere ao pagamento por unidade de área ocupada, e que varia conforme o período
da concessão e se aplica apenas as concessões situadas na porção continental.
No que diz respeito ao pagamento de royalties, a Lei nº 9.478/1997 determina uma alíquota de 10% sobre o total do valor de produção
de petróleo e gás natural de um campo, podendo ser reduzida a um mínimo de 5% em função de fatores como riscos geológicos e expectativas de
produção. Já com relação ao pagamento de PE, são aplicadas alíquotas progressivas sobre a receita líquida (receita bruta da produção, deduzidos
os royalties, custos de exploração e operacionais, depreciação e tributos) da produção trimestral de cada campo que apresente volumosa produção
ou elevada rentabilidade.
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Consta na Lei nº 9.478/1997 duas estruturas para repartição de royalties. No caso da lavra em plataforma continental, a parcela
correspondente ao montante mínimo de 5% da produção é distribuída da seguinte forma: 30% aos estados confrontantes com poços; 30% aos
municípios confrontantes com poços e suas respectivas áreas geoeconômicas; 20% ao Comando da Marinha; 10% ao Fundo Especial (estados e
municípios); e 10% aos municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural.
Por outro lado, o percentual de royalties que exceder ao montante mínimo de 5% da produção será distribuído da seguinte maneira: 25%
ao Ministério da Ciência e Tecnologia; 22,5% aos estados confrontantes com campos; 22,5% aos municípios confrontantes com campos; 15% ao
Comando da Marinha; 7,5% ao Fundo Especial (estados e municípios); e 7,5% a municípios afetados por operações nas instalações de embarque
e desembarque de petróleo e gás natural (Figura 4).
Parcela de 5% – Lei nº 7.990/1989 e Decreto nº 01/1991
30% aos estados confrontantes com poços
30% aos municípios confrontantes com poços e suas respectivas áreas
Lavra na
geoeconômicas
plataforma
20% ao Comando da Marinha
continental
10% ao Fundo Especial (estados e municípios)
10% aos municípios com instalações de embarque e desembarque de
petróleo e gás natural
Parcela acima de 5% – Lei nº 9.478/1997 e Decreto nº 2.705/1998

Lavra na
plataforma
continental

25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia
22,5% aos estados confrontantes com campos
22,5% aos municípios confrontantes com campos
15% ao Comando da Marinha
7,5% ao Fundo Especial (estados e municípios)
7,5% a municípios afetados por operações nas instalações de embarque
e desembarque de petróleo e gás natural

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS (SEDEIS)

Figura 4: Distribuição
percentual das parcelas
até 5% e acima de 5%.
(CIPEG, 2014) adaptada
de ANP, 2001, p.47-48.
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Analogamente, a distribuição das Participações Especiais se dá na seguinte proporção: 40% ao Ministério de Minas e Energia; 10% ao
Ministério do Meio Ambiente; 40% ao estado e 10% ao município confrontante com a plataforma continental (esta divisão também se aplica à
produção em terra).
Dessa forma, essas duas modalidades de distribuição, praticadas no regime de concessão, implicam em um rateio final dos royalties
variável em função da alíquota vigente nos campos petrolíferos.
O sistema regulatório de E&P introduzido pela Lei do Petróleo promove maior concorrência pela atuação de agentes privados e
estrangeiros, favorecendo maior dinamismo no mercado e desenvolvimento de novas tecnologias. Contudo, as novas fronteiras exploratórias no
pré-sal, descobertas em 2006, levaram o governo à revisão dos termos do marco regulatório.

Partilha de Produção
O regime de Partilha de Produção, instituído pela Lei nº 12.351/2010, regula a exploração e produção de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas (reservas de grande volume e baixo risco exploratório), de forma que o
contratado exerce por sua conta e risco as atividades de: exploração, avaliação, desenvolvimento e produção. Em caso de descoberta comercial,
o mesmo adquire o direito à apropriação do “custo em óleo”, do volume de produção correspondente aos royalties devidos, assim como de
parcela do “excedente em óleo”, na proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato (Artigo 29 da Lei nº 12.351/2010).
Define-se “custo em óleo” como a parcela da produção de hidrocarbonetos correspondente ao custo e aos investimentos realizados
nas atividades de E&P; e “excedente em óleo” como a parcela da produção que equivale à diferença entre o volume total da produção e as
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parcelas relativas ao custo em óleo e às Participações Governamentais, a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios do contrato.
(LIMA P. C., 2011, p.24)
De acordo com este novo marco regulatório, os contratos de partilha da produção devem ter, no mínimo, 30% de participação da
Petrobras – empresa operadora em todos os blocos contratados sob este regime. Nestes contratos, necessariamente há a formação de um
consórcio entre a Petrobras; as companhias vencedoras do processo licitatório (se for o caso); e a PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.), que representa os
interesses da União na gestão dos contratos sob o regime de partilha da produção e de contratos para a comercialização da parcela da produção
que pertencerá à União (TOLMASQUIM & JUNIOR, 2011, p.286). A administração do consórcio cabe ao seu comitê operacional, composto
por representantes de cada agente integrante, em que 50% dos componentes são indicados pela PPSA (inclusive o presidente).
Com exceção da PPSA, as empresas formadoras do consórcio assumem os riscos exploratórios no regime de partilha da produção, na
proporção das suas respectivas participações. Uma vez declarada a comercialidade do campo, pode haver restituição de custos e investimentos,
mas não dos custos com o pagamento de Participações Governamentais no custo em óleo (que no modelo, restringem-se a royalties e ao bônus de
assinatura). Em todo caso, a contratada adquire o direito de apropriar-se do volume de hidrocarbonetos produzido correspondente aos royalties
devidos.
O art. 42 da Lei nº 12.351/2010 define as seguintes receitas governamentais no regime de partilha da produção: os royalties, com
alíquota de 15% do valor da produção, correspondente à compensação financeira pela exploração do petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos líquidos; e o bônus de assinatura, que não integra o custo em óleo e corresponde a valor fixo devido à União pelo contratado,
devendo ser estabelecido pelo contrato de partilha de produção e pago no ato da sua assinatura (Figura 5).
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Figura 5: Distribuição da produção no Regime de Partilha da Produção. (CIPEG, 2014) adaptada de Tolmasqim & Junior, 2011, p. 40

Neste regime, os royalties derivados da produção em plataforma continental são distribuídos da seguinte maneira: 22% aos estados
confrontantes; 5% para os municípios confrontantes; 2% para os municípios afetados por operações de embarque e desembarque de
hidrocarbonetos fluidos; 24,5% destinados para constituição de Fundo Especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal (FPE), caso já
não tenham recebido compensações por produção em seu território; 24,5% para constituição do Fundo Especial de Participação dos Municípios
(FPM); e 22% para o Fundo Social. (Lei 12.351 de 2010)
Além disso, a referida lei criou o Fundo Social (FS), a fim de aperfeiçoar o uso das receitas advindas de atividades petrolíferas e projetar
o usufruto das mesmas para gerações futuras. O FS é um fundo específico, voltado para o desenvolvimento social e regional, cujos recursos são
obtidos de: (i) bônus de assinatura dos contratos de partilha; (ii) royalties devidos à União (deduzidas as parcelas destinadas a determinados
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órgãos); (iii) receitas derivadas da comercialização de parcelas da produção pertencentes à União; (iv) royalties e PE oriundos de áreas no pré-sal
contratadas sob regime de concessão, administrados diretamente pela União; (v) frutos de aplicações financeiras; e (vi) outros recursos serão
destinados ao FS.
Assim sendo, os recursos petrolíferos e energéticos brasileiros promovem ganhos de competitividade sistêmica na economia e devem ser
orientados para projetos de desenvolvimento dos capitais físico e humano, garantindo a sustentabilidade socioeconômica e ambiental a longo
prazo – o que constitui os objetivos visados pelo novo marco regulatório (TOLMASQUIM & JUNIOR, 2011, p.289 - 290).

Cessão onerosa
Essa modalidade contratual foi introduzida no contexto de mudança do marco regulatório brasileiro. Através da lei 12.276/2010 de 30 de
junho de 2010, a União cedeu onerosamente à Petrobras o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal. Com esse contrato a Petrobras recebeu o direito a explorar e
produzir 5 bilhões de barris de petróleo equivalente. As áreas concedidas à Petrobras são mostradas na Tabela 1 a seguir e visualizadas na Figura
6.
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Nome do Bloco

Volume da Cessão Onerosa
(mil barris de óleo equivalentes)

CIPEG

Tipo de Bloco

Sul de Tupi

128.051

Definitivo

Florim

466.968

Definitivo

Nordeste de Tupi

427.784

Definitivo

-

Contingente

319.107

Definitivo

3.056.000

Definitivo

599.560

Definitivo

Peroba
Sul de Guará
Franco
Entorno de Iara

Tabela 1: Volume estimado em barris das áreas cedidas no regime de concessão onerosa. Adaptado de LIMA P. C. R, 2011, p.71

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS (SEDEIS)

SERVIÇO GEOLÓGICO DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DRM-RJ

21
ATLAS DA DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2014

CIPEG

Figura 6: Mapa de localização das áreas de Cessão Onerosa (2014). (CIPEG, 2014)
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O valor inicial do contrato foi de R$ 74.807.616.407,00 com um prazo de vigência de 40 anos a contar a partir da data de assinatura do
contrato de cessão. (LIMA P. C. R., 2011, p.73)
No contrato de Cessão Onerosa a Petrobras assume em caráter exclusivo todos os investimentos, custos e riscos relacionados à operação e
às suas consequências. Fica a cargo da companhia todo o aporte de investimentos necessários à execução das atividades de exploração e
produção nas áreas relativas a este contrato.
Outra característica deste contrato diz respeito ao pagamento das Participações Governamentais. A alíquota de royalties foi fixada em
10%, como determina a Lei 9.478/97, que trata do sistema de Concessão e não em 15%, como foi determinado pela Lei 12.734/12, que
estabeleceu as regras para a cobrança e distribuição dos royalties nas áreas licitadas pelo sistema de Partilha. Além disso, apesar das expectativas
favoráveis em relação ao potencial de produção das áreas abrangidas pelo contrato, não foi determinado o pagamento de Participações Especiais.
O Decreto 2.705, de 03 de agosto de 1998, que regulamentou a Lei 9.478/97 determina que uma das participações governamentais
devidas em campos que apresentem elevada produção serão as Participações Especiais, que é definida no Decreto 2.705/98 como sendo:
“Art 21. A participação especial prevista no inciso III do art. 45 da Lei nº 9.478, de 1997, constitui 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, conforme os critérios definidos neste Decreto, e
será paga, com relação a cada campo de uma dada área de concessão, a partir do trimestre em que ocorrer a data de
início da respectiva produção.” (Presidência da República, 1998) grifo nosso
Como pode ser visto no trecho grifado na transcrição, o pagamento de Participações Especiais está diretamente vinculado ao volume
produzido por um campo. O fato do Decreto regular apenas o regime de Concessão que, até aquele momento, era o único em vigor no país, não
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suprime essa vinculação. Além disso, ao atrelar a cobrança de royalties aos critérios estabelecidos pela Lei 9.478/97, vinculou-se a mesma à
regulamentação apresentada pelo Decreto 2.705/98.
Em função de questões como a citada nos parágrafos anteriores, tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) diversas ações
questionando as novas regras estabelecidas pelas mudanças no marco regulatório brasileiro.
A seguir vemos um mapa com a delimitação do polígono do pré-sal e com os limites geográficos das bacias sedimentares existentes na
costa do Estado do Rio de Janeiro, associado aos campos de produção situados na plataforma continental confrontante com o estado (Figura 7).
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Figura 7: Distribuição dos campos de produção por bacias sedimentares (2014). (CIPEG, 2014)
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ROYALTIES (R$)

251.266.064,27
266.438.921,40
264.065.679,38
227.773.226,73
224.697.725,92
205.949.166,12
223.818.902,22
242.773.951,65
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265.413.796,11
2.982.024.867,88

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (R$)

1.236.101.857,27

1.140.575.254,61

1.417.490.096,57

1.452.475.240,31
5.246.642.448,76
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Glossário
Alíquotas de royalty: percentuais a serem aplicados à Receita Bruta de Produção para cálculo do valor dos royalties a serem recolhidos. São
estabelecidos em duas legislações fundamentais, a Lei 7.990 de 28.12.1989, que define a alíquota fixa de 5% do Valor Bruto da Produção, e a
Lei 9.478 de 06.08.1997, que cria uma segunda faixa de alíquotas de até 5%, que somada aos primeiros 5% podem atingir até 10% do Valor
Bruto da Produção. Esta segunda faixa pode ser reduzida até zero, pela ANP, tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção
e outros fatores pertinentes (§ 1º do Art. 48 da Lei 9.478 de 06.08.1997). (ANP, 2010)
Área geoeconômica (inciso III do Art. 18 do Dec. no1 de 11.01.1991): municípios próximos aos municípios confrontantes, enquadrando-se em
três zonas: Zona de Produção Principal, Zona de Produção Secundária e Zona de Produção Limítrofe (§ 2º do Art. 20 Dec. no 1 de 11.01.1991 conceito aplicável somente para a parcela de 5%). (ANP, 2010)
Campo de petróleo e/ou gás natural: área produtora de petróleo ou gás natural, a partir de um reservatório contínuo ou de mais de um
reservatório, a profundidades variáveis, abrangendo instalações e equipamentos destinados à produção (inciso XIV do Art. 6º da Lei 9.478 de
06.08.1997). (ANP, 2010)
Distritos: área submunicipal, definida pelos próprios municípios (inciso IV do Art. 30 da CF), cujo número de habitantes é usado como base
para a distribuição dos royalties (parcela de 5%) para a zona secundária de produção. (ANP, 2010)
Estados confrontantes – mar: estados confrontantes a poços produtores marítimos (parcela até 5%- Art. 20 do Dec. no 1 de 11.01.1991) ou a
campos marítimos (parcela acima de 5% - § 2º do Art. 15 do Dec. 2.705 de 03.08.1998), localizados dentro das linhas de projeção dos
respectivos limites territoriais (linhas ortogonais) até a linha de limite da plataforma continental. (ANP, 2010)
Estados produtores – terra: estados em cujo território há poços produtores de petróleo e/ou gás natural. (ANP, 2010)
Joint – Venture – (“união de risco”, em inglês). Associação entre empresas para o desenvolvimento e execução de um projeto específico. Cada
empresa, durante a vigência da joint-venture, é responsável pela totalidade do projeto. (SANDRONI,1994)
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Monopólio – Forma de Organização de mercado, nas economias capitalistas, em que uma empresa domina a oferta de um determinado produto
ou serviço que não tem substituto, (SANDRONI,1994)

Municípios afetados por operações de embarque e desembarque (conceito aplicável à parcela acima de 5%): para esta parcela são
consideradas as mesmas instalações do item anterior, acrescidos dos quadros de âncoras onde tenha havido efetiva movimentação de petróleo
e/ou gás natural. Na distribuição dos royalties, estes municípios são aquinhoados com 7,5% da parcela de royalties acima de 5%,
proporcionalmente ao volume de petróleo e gás natural (transformado em volume de óleo equivalente) de origem nacional efetivamente
movimentado (Portaria ANP 29 de 22.02.2001). Se a instalação for aquática, os royalties são divididos entre o município afetado diretamente
por instalação de embarque e desembarque, que recebe 40% do montante de royalties da instalação, e 60% para os municípios da zona de
influência da instalação de embarque e desembarque. Se a instalação for terrestre o município retém a totalidade destes royalties. (ANP, 2010)
Municípios com instalações de embarque e desembarque – (conceito aplicável à parcela de 5%): (ANP, 2010)
Municípios com as seguintes instalações: monobóias; quadro de bóias múltiplas (inclusive quadro de âncoras); píeres de atracação; cais
acostáveis; e estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou gás natural.
Fazem jus a royalties apenas os municípios onde efetivamente houve movimentação de petróleo e/ou gás natural. Na distribuição dos
royalties, estes municípios são aquinhoados em partes iguais, com 10% da parcela de 5% dos royalties de todo o país, de acordo com a origem
(mar ou terra) do petróleo e gás natural movimentados (Art. 27 da Lei 7.990 de 28.12.1989).
Município concentrador: município da zona de produção principal que concentra, em determinado estado da federação, as instalações
industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural. O município concentrador tem direito à
1/3 dos royalties destinados à zona de produção principal ou de valor proporcional ao seu coeficiente populacional, o que for maior. (ANP,
2010)
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Municípios confrontantes – mar: municípios confrontantes a poços produtores marítimos (parcela até 5%- Art. 20 do Dec. no 1 de 11.01.1991)
e campos marítimos (parcela acima de 5% - § 2º do Art. 15 do Dec. 2.705 de 03.08.1998) localizados dentro das linhas de projeção (ortogonais
6 e paralelas) dos respectivos limites territoriais do município até a linha de limite da plataforma continental. (ANP, 2010)
Municípios produtores – terra: municípios em cujo território há poços produtores de petróleo e/ou gás natural. (ANP, 2010)
Preços de referência: preço por unidade de volume, expresso em moeda nacional, para o petróleo ou gás natural produzido em cada campo, a
ser determinado pela ANP, com base na 4ª Portaria ANP 206 de 29.08.2000 (petróleo) e Resolução ANP nO 40 de 14.12.2009 (gás natural).
(ANP, 2010)
Receita Bruta de Produção: valor comercial total do volume de produção fiscalizada, relativamente a cada campo de petróleo e/ou gás natural
de uma dada área de concessão, apurado com base nos preços de referência do petróleo e do gás natural produzidos (inciso VII do Art. 3º do
Decreto 2.705 de 03.08.1998). (ANP, 2010)
Royalties: compensação financeira devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural, pagos mensalmente, com
relação a cada campo, a partir do mês em que ocorrer a respectiva data de início da produção, vedada quaisquer deduções (Art. 11 do Decreto
2.705 de 03.08.1998). (ANP, 2010)
Volume de produção fiscalizada: soma das quantidades de petróleo ou de gás natural, relativas a cada campo, expressas nas unidades métricas
de volume adotadas pela ANP, que tenham sido efetivamente medidas nos respectivos pontos de medição da produção (inciso X do Art. 3º do
Decreto 2.705 de 03.08.1998). (ANP, 2010)
Zona de influência de instalação de embarque e desembarque
Conforme § 4º do Art. 2º da Portaria ANP 29 de 22.02.2001, compõem a zona de influência de instalação de embarque e desembarque os
municípios com as seguintes características:
I - litorâneos que apresentarem limites geográficos pela linha de costa com municípios com monobóias, quadros de bóias múltiplas,
quadros de âncoras, píeres de atracação e cais acostáveis destinados ao embarque e desembarque de petróleo ou gás natural ou cuja linha de
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costa situe-se num raio circundante de 10 km (dez quilômetros) das referidas instalações, excluídos os municípios onde se localizarem tais
instalações;
II - localizados às margens de lagos ou de baías onde se localizarem monobóias, quadros de bóias múltiplas, quadros de âncoras, píeres
de atracação e cais acostáveis destinados ao embarque e desembarque de petróleo ou gás natural, excluídos os Municípios onde se localizarem
as referidas instalações;
III - atravessados por rios ou localizados às margens de rios onde se localizarem monobóias, quadros de bóias múltiplas, quadros de
âncoras, píeres de atracação e cais acostáveis destinados ao embarque e desembarque de petróleo ou gás natural e situados a jusante das
referidas instalações, excluídos os Municípios onde se localizarem tais instalações. (ANP, 2010)
Zona de Produção Principal: composto dos próprios municípios confrontantes com poços marítimos produtores ou municípios onde estiverem
localizadas 3 (três) ou mais instalações dos seguintes tipos: (ANP, 2010)
a) instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural, excluindo os dutos
(tais instalações devem servir exclusivamente a uma dada área de produção petrolífera marítima - § 3o do Art. 20 do Dec. no 1 de 11.01.1991)
b) instalações relacionadas às atividades de apoio à exploração, produção e ao escoamento do petróleo e gás natural, tais como: portos,
aeroportos, oficinas de manutenção e fabricação, almoxarifados, armazéns e escritórios.
Zona de Produção Secundária: municípios atravessados por oleodutos ou gasodutos, incluindo as respectivas estações de compressão e
bombeio, ligados diretamente ao escoamento da produção, até o final do trecho que serve exclusivamente ao escoamento da produção de uma
dada área de produção petrolífera marítima, ficando excluída, para fins de definição da área geoeconômica, os ramais de distribuição
secundários, feitos com outras finalidades. (ANP, 2010)
Zona Limítrofe à Zona de Produção Principal: os municípios contíguos aos municípios que a integram, bem como os municípios que, embora
não atendendo ao critério de contigüidade, sofram as conseqüências sociais ou econômicas da produção ou exploração do petróleo ou do gás
natural, segundo critérios adotados pelo IBGE. (ANP, 2010)
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