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Apresentação e análise de alguns 

aspectos selecionados da 

experiência dos municípios da Bacia 

de Campos, principalmente do 

Litoral Norte do Estado do Rio de 

Janeiro, pertencentes à região Norte 

Fluminense





De 1978 a 1997, produção crescentes, pouco volume de

royalties

A partir da Lei do Petróleo, de 1997 (elevação dos

royalties; criação das participações especiais)

1999-2014 – Período de abundanciada da Produção e

das rendas petrolíferas: a Bacia de Campos chegou a

participar com mais de 80% da produção nacional de

petróleo. Hoje, menos de 30%. ANP (agosto): 79,4% da

produção vem do Pré-Sal, principalmente da Bacia de

Santos

2014 a 2017 – Declínio da Produção; Queda nos preços;

Declínio das transferências

Apesar da recuperação parcial dos preços, a produção

permanece em queda e as rendas diminuíram muito,

principalmente a parcela de participações especiais

Quadro atual

Profunda crise. Desmonte do aparato de políticas púbicas

e sociais (ex. de Campos: cheque-cidadão; restaurante

popular; passagem a R$1,00). Endividamento. “Venda do

Futuro”. Declínio (fim?) do Ciclo Produtivo da Bacia de

Campos. Sombra da nova Lei de distribuição.



“Crônica de uma morte anunciada” 

Como foram esses 40 anos de produção e os vinte anos de 
rendas petrolíferas? 

Ocorreram várias segmentações territoriais na Região NF 

. Municípios com e sem instalações de apoio às operações 
de E&P. Com instalações e empresas de apoio à E&P off 
shore: Macaé e Rio das Ostras, principalmente). Não houve 
internalização da cadeia; o segmento presente no Norte 
Fluminense é o de Extração. Ainda assim, as bases de apoio 
geraram milhares de emprego, assim como as instalações 
off shore. Ex: com menos da metade da população de 
Campos, Macaé possui o dobro dos empregos formais de 
Campos. Característica da maioria dos empregos: 
“embarcado” 

. Municípios “Ricos” e “Municípios Pobres”. “Ricos” (5, em 9): 
municípios inflados pelas rendas e por empresas do 
segmento; também municípios que recebem rendas 
milionárias, sem empresas. “Pobres”: os demais, com 
recebimento de valores simbólicos, ou sem renda; 
esvaziados pela polarização dos “municípios ricos” 

Obs. No caso do LNSP, há que identificar a localização, o 
porte e as articulações dos investimentos diretos e indiretos 
(cadeia, portos, serviços, etc.) e perceber os vínculos e 
vetores territoriais, para trabalhar com as especificidades 
locais/regionais 



NF/RJ-Impactos Socioeconomicos/Territoriais- Político-Administrativos 

POSITIVOS  NEGATIVOS 

EMPREGO DIRETO E 
INDIRETO nas instalações e 
empresas 
(redes de serviços; formação e 
qualificação; alojamento e 
alimentação; transporte, 
comunicação e informática, etc)  

Grande atração de trabalhadores de fora; 
despreparo da força de trabalho 
loca/regional; acelerado inchamento 
urbano; demanda de serviços; aumento 
das despesas públicas; aumento da 
segregação; tendência à favelização e 
agravamento das periferias 

GRANDE AUMENTO DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL, 
devido às rendas 

Gastos pulverizados; prioridades 
questionáveis; ausência de projeto de 
futuro; obras geradoras de gastos 
insustentáveis; ausência de perspectiva 
intergeracional; preguiça fiscal; 
DEPENDÊNCIA DAS RENDAS 

ELEVADA CAPACIDADE DE 
INVESTIMENTO 

Guerra fiscal; varejo de atração de 
investimentos; interesses polarizados 
pelos segmentos do petróleo; monopólio 
e “monocultura”; desestruturação e 
desativação de antigas atividades 
econômicas; captura da gestão local 
pelas empresas; aumento das 
desigualdades entre municípios 

CICLO DE RIQUEZA (“ilusão das 
rendas”) 

FUTURO DE RUÍNAS (“maldição”?) – 
ruínas como consequencia da riqueza 

 









O que ocorre, então? 

- “NO LITORAL NORTE DO ESP A ENTRADA NO CICLO DA RIQUEZA, NA 
ERA DAS RENDAS PETROLÍFERAS, COM CRESCENTE DEPENDÊNCIA” 

- “NO LITORAL NORTE DO ERJ, QUEDA NO CICLO DA DECADÊNCIA, NA 
ERA DAS RUÍNAS” 

Duas questões para o Litoral Norte de SP pensar: 

1. Como será esse Ciclo que se inicia, caso a nova Lei de Distribuição seja 
aprovada; ou, que o seu espírito seja mantido? 
 

2. Mantendo a distribuição atual, ou semelhante; ou, mesmo com a nova 
distribuição (que ainda vai manter uma hierarquia, ou seja, orçamentos 
diferenciados para os municípios produtores), como evitar a “maldição”? 







Receita Total   

BACIAS PETROLÍFERAS   

Em  reais - preços correntes  

UF População Municípios per capita 2017 

RJ 503.424 Campos dos Goytacazes 3.293,50 

RJ 251.631 Macaé 8.234,81 

RJ 157.789 Maricá 7.656,34 

RJ 511.786 Niterói 5.305,56 

SP 119.625 Caraguatatuba 5.421,00 

SP 34.333 Ilhabela 18.825,88 

SP 87.596 São Sebastião 7.307,50 

SP 89.747 Ubatuba 3.400,03 

Fonte:http://comparabrasil.com/comparabrasil/municipios/paginas/modulo2.aspx 
 





LNSP Perdas de rendas pela nova Lei de Distribuição 

Municípios Total recebidoR$ Total dos 
descontos R$ 

Saldo 
R$ 

Caragua 
tatuba 

   522.123.393,25 
       1.526.211,24 
 

352.555.043,26 
(67,5%) 
785.583,21 
(51,5%) 
 

169.568.349.99 
740,628,03 

Ilhabela 1.237.247.080,89 
1.085.051.343,77   
    

847.488.871,00 
(68,5%) 
562.596.805,56 
(51,8%)  
 

389.758.209,89 
522.454.538,21 

Ubatuba      11.670.293,30 
          471.456,25 
    

8.137.892,69 
(69,7%) 
242.959,18 
(51,5%) 

3.532.400,61 
    228.497,07 

S. 
Sebastião 

   556.666.223,27 
   
   

373.286.308,70 
(67,05%) 
 

183.379.914,57 

Fonte: ANP elaborado por Luis Henrique Borges 



DESAFIOS E ENFRENTAMENTOS 
i) AMBIENTE DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA 

INCERTEZAS, IMPREVISIBILIDADE, CICLOS, OSCILAÇÕES NOS VALORES 
(variáveis: geopolítica, produção (novas descobertas) mercado, competição, 
tecnologia, desastres acidentais ou incidentais, fontes alternativas, etc.) 

ii) FATORES INERENTES ÀS FONTES  
Finitude da produção; ciclo ascendente, estagnação e declínio da produção 
CONSEQUENCIA 

1. Os usos têm que ser planejados. Tem que haver uma projeção de longo 
prazo (intergeracional), para: compensar as oscilações; criar bases para 
compensar a estagnação; preparar para o declínio e o pós-petróleo (ou 
pós-rendas) 

2. Vai-se descobrir que não se pode pensar em cada município 
individualmente; impactos positivos nos municípios ricos provocam 
impactos nos municípios pobres que retornam aos municípios ricos como 
negativos; quanto maior é a desigualdade, maiores são os impactos 
negativos nos municípios ricos (ex. Mapa da Violência – Campos e 
Macaé) 

3. Tem que haver uma garantia de fluxo permanente e certeza de aportes 
para emergências, depressões, recessões. 

4. AS RENDAS TÊM QUE SER INVESTIDAS 



QUAL A TENSÃO QUE SURGE AÍ?  

A DECORRENTE DA TENTAÇÃO, PRATICAMENTE IRRESISTÍVEL, POR 
PARTE DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS: A) DE RESOLUÇÃO 
DEFINITIVA DOS PROBLEMAS URBANOS, DE INFRAESTRUTURA, SOCIAIS 
E DE RENDA (P. S.) DE EMPREGO (PÚBLICO) – gastos, não investimentos 
etc. E B) DE RESOLUÇÃO DEFINITIVA DOS PROBLEMAS POLÍTICO-
ELEITORAIS: canalização das rendas para favorecimento dos grupos de 
interesse mais próximos; criação de grupo político imbatível; obras de fachada; 
investimentos de imagem e marketing (desperdício, do ponto de vista público). 

Resultado: a “maldição” se realiza, como no NF, em vários outros locais do 
Brasil, em vários países e regiões do mundo. 



COMO ENFRENTAR ESSA TENSÃO?  

Encarar as rendas como, em princípio, INDISPONÍVEIS PARA GASTOS, sem a 
garantia do tal fluxo permanente e de disponibilidades para emergências e 
urgências. 

Experiências mal sucedidas? Os fundos dos municípios do NFRJ 

Ex. FUNDECAM – pouco mais de 400 milhões “financiados” a empresários, para 
investimentos em “empresas”, a maioria delas “indústrias”; e 400 milhões de 
prejuízos (400 milhões em financiamentos não pagos, correspondentes a 0 
empresas sobreviventes desses financiamentos). De um fundo de mais de 100 
milhões anuais, hoje é um Fundo de pouco mais de 1 milhão para microcrédito 
a algumas dezenas de microempreendedores (dissertação de mestrado). 

Há uma experiência simpática no ES e novas experiências no ERJ, que estão 
em estudos (Maricá e Niterói), mas não tenho análise que me permita fazer uma 
avaliação 



Experiências bem sucedidas: algumas das mais citadas EUA (local) e 
NORUEGA (nacional). 
Não vai dar para explicar. O principal é: o que as experiências bem sucedidas 
têm em comum (com algumas variações)? 
.São FUNDOS que investem em modalidades de razoável segurança e 
rentabilidade (conservadores e de baixo/médio risco); aplicam parte dos 
dividentos; anualmente; planejam usos de parcelas dos principal e planejam 
novos aportes, possibilitando a elevação dos rendimentos; elevam os saques de 
acordo com os superávits de rendimentos em relação à inflação 
.RECONVERSÃO PRODUTIVA; DIVERSIFICAÇÃO; NOVAS ATIVIDADES 
O que significa isso? O município voltar a ser ver “sem as rendas”, do ponto de 
vista de uma chuva de riqueza extremamente abundante e com ares de infinita 
(por um tempo tão longo que não há com o que se preocupar hoje), mas com 
uma fonte adicional de rendimento, com perspectiva de durabilidade, o que é um 
privilégio. Portanto, é saber usar esse tipo de riqueza. O ritmo e o tamanho dos 
saques do Fundo dependerão dos déficits de políticas públicas existentes e dos 
recursos institucionais existentes. 



Experiências bem sucedidas: algumas das mais citadas EUA e NORUEGA 
Não vai dar para explicar. O principal é: o que as experiências bem sucedidas 
têm de comum (com algumas variações)? 
.São FUNDOS que investem em modalidades de razoável segurança e 
rentabilidade (conservadores e de baixo/médio risco); aplicam parte dos 
dividentos; anualmente; planejam usos de parcelas dos principal e planejam 
novos aportes, possibilitando a elevação dos rendimentos; elevam os saques de 
acordo com os superávits de rendimentos em relação à inflação 
.RECONVERSÃO PRODUTIVA; DIVERSIFICAÇÃO; NOVAS ATIVIDADES 
O que significa isso? O município voltar a ser ver “sem as rendas”, do ponto de 
vista de uma chuva de riqueza extremamente abundante e com ares de infinita 
(por um tempo tão longo que não há com o que se preocupar hoje), mas com 
uma fonte adicional de rendimento, com perspectiva de durabilidade, o que é um 
privilégio. Portanto, é saber usar esse tipo de riqueza. O ritmo e o tamanho dos 
saques do Fundo dependerão dos déficits de políticas públicas existentes e dos 
recursos institucionais existentes. 



Mas, como a Prefeitura pode resistir a tamanha tentação? E os déficits sociais, 
urbanos, de infraestrutura, herdados e agravados? 

.Dividindo com a população a responsabilidade, o PODER DE DECIDIR sobre o 
uso dos recursos. Juntos, definir como a RIQUEZA do presente pode beneficiar 
o PRESENTE e o FUTURO. Definir prioridades, hierarquizar, definir ritmo e 
articulação entre políticas.  

.Dividir com os municípios vizinhos a mesma responsabilidade. Organizar 
Associações e Consórcios para diagnósticos e planejamento conjunto, utilizando 
o capital humano, científico e cultural regional. Ex. negativos: OMPETRO 
(prefeitos, para lobby) e o atual CIDENNF (prefeituras e empresas; privatização 
do interesse público). Qual o alcance e o limite territorial dessas Associações? A 
experiência e os estudos vão delimitar, mas não há limite. É um problema. 

Estudos, trocas de experiências, pesquisas, informações, bancos de dados, 
construção conjunta das ideias, propostas, projetos; do planejamento, 
acompanhamento, fiscalização, avaliação permanente. 

Não há modelos, há experiências e práticas. O que a experiências e as práticas 
dos municípios, das sociedades, do Litoral Norte, ensinam para vocês? Isso 
pode ser um bom começo.  



 

Enquanto a questão dos impactos dos Grandes Investimentos não for objeto de 

uma Política Nacional, qualquer caminho que se restrinja ao local e regional, 

como esses a que estamos destinados, tanto o NF quanto o LN, acentua 

desigualdades e gera distorções, sem muita esperança de evitar problemas 

futuros. As mazelas regionais e locais têm origem remota, em erros de políticas 

nacionais, não podem ser solucionadas pelas rendas, e só encontram solução 

em políticas territoriais macro, regionais, integradas a políticas nacionais. O 

melhor caminho, particularmente diante da redistribuição das rendas, prevista 

no nova Lei, seria um Fundo Nacional, voltado para subsidiar uma Política 

Nacional Integrada de Desenvolvimento Regional. Mas, isso é uma outra 

discussão. 



REFERÊNCIAS

. PRGC (19 anos) – Programa de Mestrado e Doutorado

em Planejamento Regional e Gestão da Cidade.

Formação de Secretários, Prefeitos, Membros do

Legislativo, do Ministério Público e do Judiciário;

formação de professores

Pesquisas e Publicações Permanentes. Dezenas de

Dissertações (aprox. 200). Livros do Programa: 06 livros

SIR- Seminário de Integração Regional XVII SIR 2019

(UCAM, UFF, UENF, IFF)

https://cidades.ucam-campos.br/

. Boletim Petróleo, Royalties e Região (19 anos)

https://royaltiesdopetroleo.ucam-campos.br/

. Inforoyalties (12 anos)

https://inforoyalties.ucam-campos.br/

joseluisvianna@uol.com.br

https://cidades.ucam-campos.br/
https://royaltiesdopetroleo.ucam-campos.br/
https://inforoyalties.ucam-campos.br/


Ortogonais Paralelas

Projeções:

Distribuição

I

Municípios confrontantes com poços produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas



Confrontação pelas ortogonais e paralelas

Confrontação com o Campo de Merluza

SP

Bertioga

Cananéia

MEXILHÃO

LAGOSTA
MERLUZA



 
Tabela 9: Distribuição dos royalties – Lei nº 12.734/2012 
 
Royalties 

Produção 
em terra 
até 5% 

Produção 
em terra 
+ 5% 

Produção 
no mar 
até 5% 

Produção 
no mar + 
5% 

Produção 
no mar  
até 5% * 

Produção 
no mar + 
5%*  

Estados 
produtores 

 
70% 

 
52,5% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
20% 

Municípios 
produtores 

 
20% 

 
15% 

 
17% 

 
17% 

 
4% 

 
4% 

Municípios 
afetados  

 
10% 

 
7,5% 

 
3% 

 
3% 

 
3% 

 
3% 

União  25%* 20% 20% 20%  20% 
Fundo 
Especial 
Estados 

   
20% 

 
20% 

 
27% 

 
27% 

Fundo 
Especial 
Municípios 

   
20%  

 
20% 

 
27%  

 
27% 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm acesso 12/04/2019 

* Percentuais de rateio após a implantação integral das regras de transição. 



Tabela 10: Distribuição das participações especiais – Lei nº 12.734/2012 
Participações Especiais Lei nº  

9.478/1997 
Lei nº 

12.734/2012 
Lei nº  

12.734/2012* 
Ministério das Minas e Energia 40%   

Ministério do Meio Ambiente 10%   

Estados Produtores 40% 34% 20% 

Municípios 10% 5% 4% 

União – Fundo Social  42% 46% 

Fundo Especial - Estado  9,5% 15% 

Fundo Especial - Municípios  9,5% 15% 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm acesso 12/04/2019    
* Percentuais após a transição (arts. 50-A, 50-B, 50-C, 50-D e 50-E da Lei nº 9.478/97) 



Evolução da População. NF-Municípios da Bacia de Campos  

Municípios 1970 1991 2019 Crescimento 

Macaé  
47.221 

 
93.657 

 
256.672 

(2019-1970) 
443% 

Rio das 
Ostras 

 (1992) 
18.633 

 
150.674 

(2019-1992) 
708,5% 

Campos 
dos 
Goytacazes 

 
 
318.806 

  
 
507.548 

 
 
59% 

S. J. da 
Barra 

 (1997) 
28.617 

 
36.102 

 
26,15% 

 



TABELAS DE REFERÊNCIA 

MUNICÍPIOS 
PRODUTORES 

ROYALTIES ATÉ 5% ROYALTIES + 5% PARTICIPAÇÕES 
ESPECIAIS 

Anterior - Lei 
9.478/97 

30% 22,5% 10% 

2012 17% 17% 5% 

2013 15% 15% 5% 
2014 13% 13% 5% 
2015 11% 11% 5% 

2016 9% 9% 5% 
2017 7% 7% 5% 
2018 5% 5% 5% 

2019 4% 4% 4% 
   Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm elaborado por Luis Henrique Borges 

  
 ESTADOS 

CONFRONTANTES 

 
ROYALTIES ATÉ 

5% 

 
ROYALTIES  

+ 5% 

PARTICIPAÇÕES 
ESPECIAIS 

Anterior - Lei 
9.478/97 

30% 22,5% 40% 

2012 20% 20% 34% 

2013 20% 20% 32% 
2014 20% 20% 29% 
2015 20% 20% 26% 

2016 20% 20% 24% 

2017 20% 20% 22% 
2018 20% 20% 20% 

2019 20% 20% 20% 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm elaborado por Luis Henrique Borges 


