
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO FABRIZZIO CORDEIRO PEZZINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL: UMA MALDIÇÃO DE RECURSOS 

NATURAIS PARA OS MUNICÍPIOS FLUMINENSES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016 



 

 

 

 

RODRIGO FABRIZZIO CORDEIRO PEZZINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL: UMA MALDIÇÃO DE RECURSOS 

NATURAIS PARA OS MUNICÍPIOS FLUMINENSES? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Mestrado Profissional em Administração Pública da 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

da Fundação Getulio Vargas como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em 

Administração.  

 

Orientadora: Mônica Pinhanez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016 



 

Ficha catalográfica  elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

                      Pezzino, Rodrigo Fabrizzio Cordeiro 

     Royalties de petróleo e gás natural: uma maldição de recursos naturais 

para os municípios fluminenses? / Rodrigo Fabrizzio Cordeiro Pezzino. – 

2016. 132 f.  

   Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e 

de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 

                        Orientadora: Mônica de Maria Santos Fornitani Pinhanez. 

   Inclui bibliografia.  

1. Administração financeira. 2. Petróleo e gás - Rio de Janeiro (Estado).  

3. Indústria petrolífera - Rio de Janeiro (Estado). 4. Rio de  

Janeiro (Estado) -  Condições sociais. I. Pinhanez, Monica de Maria  

Santos Fornitani. II. Escola Brasileira de Administração Pública e  

de Empresas. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 

                                                                                   CDD – 658.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem por finalidade avaliar o impacto das receitas de royalties e 

participações especiais referentes à exploração e produção de petróleo e gás natural nos 87 

municípios beneficiários do Estado do Rio de Janeiro, com base em indicadores 

socioeconômicos no período de 2000-2013. Foram analisadas as mudanças ocorridas no 

quadro institucional da indústria petrolífera brasileira, desde a criação da Petrobrás até a 

descoberta das áreas de pré-sal, com detalhamento da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/97) que 

instituiu os royalties no Brasil. Com ênfase às receitas municipais, destacou-se a relevância do 

estudo em relação aos municípios fluminenses por serem os maiores arrecadadores de 

royalties e participações especiais no Brasil. Em seguida, utilizando-se da teoria da economia 

dos recursos naturais, foram analisados fundamentos teóricos em Hotelling e Hartwick para 

utilização das receitas provenientes de exploração de recursos naturais. Complementando o 

marco teórico, foram elencados os motivos para presença da teoria da maldição dos recursos 

naturais. Para avaliar o impacto das receitas de royalties e participações especiais nos 

municípios fluminenses, de forma estatisticamente significativa, foi executado o estudo em 

duas etapas diferentes. Na primeira aplicou-se o método de regressão em painel nos 

municípios que são beneficiários das receitas de petróleo e gás; e a segunda foi feita com 

análise dos dados específicos dos municípios com maior dependência de receita de royalties e 

participações especiais versus os municípios que não são beneficiários de tal receita. 

 

 

Palavras-chave: royalty, participações especiais, índice de gni, IDHM, IFDM, saúde, 

educação, renda e emprego, Hotelling, Hartwick, maldição dos recursos naturais, municípios 

fluminenses. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to assess the royalties´s impacts related to exploration and production 

of oil and natural gas in 87 municipalities of the State of Rio de Janeiro, based on 

socioeconomic indicators in the 2000-2013 period. The changes in the institutional framework 

of the Brazilian oil industry were considered, since the Petrobras´s creation to the discovery of 

pre-salt areas, with details of the Petroleum Law (Law No. 9.478/97) established the royalties 

in Brazil. With emphasis on municipal revenues, highlighted the relevance of the study in 

relation to Rio de Janeiro municipalities for being the largest collectors of royalties and 

special participation in Brazil. Then, using the economic theory of natural resources were 

analyzed theoretical foundations in Hotelling and Hartwick for the use of revenues from 

exploitation of natural resources. Complementing the theoretical framework, they were listed 

the reasons for the presence of resource curse theory. To assess the royalties´s impact in Rio 

de Janeiro municipalities, statistically significant, the study was performed in two different 

stages. The first applied the panel regression method in the municipalities that are 

beneficiaries of the oil and gas revenues; and the second was made with analysis of specific 

data of the municipalities with greater dependence on royalty revenue versus the 

municipalities that are not beneficiaries of such revenue. 

Keywords: royalty, cameos, gini index, HDI, FMDI, health, education, income and 

employment, Hotelling, Hartwick, resource curse, Rio de Janeiro municipalities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 definiu que a União Federal é o 

proprietário dos recursos naturais na terra e no mar (Art. 20), mas a exploração e a produção 

podem ser repassadas para empresas privadas por meio de contrato de concessão. Durante a 

década de 90, o Brasil realizou mudanças institucionais na regulação da indústria de petróleo 

e gás natural. Em 1995, a Emenda Constitucional nº 9 extinguiu os 40 anos de monopólio 

estatal sobre o petróleo e gás. Dois anos mais tarde, a chamada Lei do Petróleo (Lei n° 

9.478/97) foi aprovada, introduzindo mudanças na regulação do mercado de óleo e gás e 

também criando novos critérios para a transferência de rendimentos dos recursos aos estados e 

aos municípios brasileiros. 

Como única proprietária, a União Federal tem o direito de receber rendas 

provenientes dessa exploração e produção por meio de um regime fiscal especial, chamado de 

royalties, que anos depois tiveram a soma da parcela das participações especiais (pagamento 

adicional com o objetivo de capturar parte da renda petrolífera extraordinária auferida pelos 

campos que apresentam grande lucratividade). Em geral, os royalties consistem em um 

imposto ad valorem de 10% sobre o valor bruto da produção, mas esta taxa pode ser reduzida 

em circunstâncias específicas. A União recolhe os royalties e os transfere aos estados e aos 

municípios, como uma espécie de remuneração, executada mensalmente, à sociedade pela 

exploração desses recursos, que são escassos e não renováveis (ANP, 2001). 

No Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, da 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2015), em 2014, os 

royalties de petróleo e gás natural corresponderam a cerca de R$ 18,5 bilhões distribuídos 

entre municípios, estados, União, Fundo Especial e depósito judicial. As participações 

especiais totalizaram cerca de R$ 16,8 bilhões distribuídos entre municípios, estados e União. 

Considerando o período entre 2006-2014, essas duas participações governamentais somaram 

aproximadamente R$ 216 bilhões (ANP, 2015). 

Analisando a esfera subnacional contida no anuário, entre os estados, o Rio de 

Janeiro detém a maior reserva provada de gás natural e petróleo (58% e 82% respectivamente) 

do Brasil. A maior produção nacional de hidrocarbonetos encontra-se no território fluminense 

com cerca de 11,1 bilhões de m³ (35% da produção nacional) e 1,54 milhões de barris de 

petróleo/dia (68,4% da produção nacional) em 2014.  
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Consequentemente, é o estado que mais arrecada em relação à exploração de 

hidrocarbonetos. Entre os anos de 2006 e 2014, arrecadou R$ 59,6 bilhões, ou seja, cerca de 

79% da distribuição de royalties e participações especiais para os estados da federação (UF). 

Com base no mesmo anuário da ANP (2015), o conjunto dos municípios 

fluminenses é líder entre os municípios beneficiários de royalties e participações especiais 

com o total de R$ 32 bilhões e 68% do total distribuído na esfera municipal. 

Diante dessas informações é possível perceber que os royalties e as participações 

especiais são importantes reforços no caixa dos estados e municípios brasileiros. O Estado do 

Rio de Janeiro e os municípios fluminenses são os principais beneficiários dos royalties e 

participações governamentais, respondendo, em 2014, por cerca de 67% do total distribuído 

aos estados e municípios. 

Analisando a regulamentação brasileira a respeito da aplicação dessas 

participações governamentais, apesar de estabelecer a forma de distribuição dos royalties 

entre os beneficiários, não especifica em quais setores esses recursos devem ser aplicados. 

Existe apenas uma única restrição, imposta pela Lei nº 7.990/89, regulamentada 

posteriormente pelo Decreto nº 01, de 11 de janeiro de 1991, de veto para aplicação dos 

recursos para pagamento de dívidas e de folha de pagamento de pessoal. Ao mesmo tempo, 

uma série de questionamentos reflete se as esferas governamentais realizam adequadamente a 

destinação das rendas decorrentes da produção desses recursos naturais finitos ou se existem 

indícios de resource curse ao nível local (Postali, 2009). 

Segundo Jim Shultz (2005), em sua obra “Seguindo a pista do dinheiro: Um Guia 

para Monitorar Orçamentos e Receitas do Petróleo e do Gás Natural”, resource curse ou 

maldição dos recursos naturais pode ser compreendido como o conjunto de efeitos negativos 

que as riquezas extrativas (por exemplo, petróleo e gás) causam sobre a economia e à política. 

Ao invés de beneficia-las, causam efeitos contrários, como maior nível de pobreza, menor 

crescimento, desenvolvimento mais lento, corrupção e democracia frágil, posicionando países, 

ricos em recursos naturais, no final do ranking de inúmeros indicadores socioeconômicos. 

Dadas estas considerações, o problema a ser investigado é qual o impacto das 

participações governamentais, mais especificamente dos royalties e participações especiais da 

indústria de petróleo e gás natural, para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios 

do Estado do Rio de Janeiro? Em particular, serão analisados indicadores socioeconômicos 

com objetivo de verificar se tais recursos financeiros estão proporcionando benefícios para a 

população fluminense, ou se tais governos subnacionais estão sendo afetados pela maldição 

dos recursos naturais. 
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Os objetivos finais do estudo são: 

 Analisar se as parcelas de royalties e participações especiais são capazes de 

gerar melhoria nos indicadores socioeconômicos dos municípios fluminenses; 

 Analisar a influência dos royalties e participações especiais nos recursos 

financeiros obrigatórios alocados (exigidos por lei) nas áreas de saúde e 

educação nos municípios fluminenses. 

 Os objetivos intermediários, que estão diretamente ligados aos municípios 

fluminenses beneficiados pelos recursos financeiros provenientes da exploração de petróleo e 

gás natural, são: 

 Analisar as receitas e identificar as parcelas de royalties e participações 

especiais para cada município;  

 Analisar os índices socioeconômicos que serão utilizados como forma de 

medir o progresso dos municípios no período estudado; 

 Definir o modelo de análise dos dados coletados por meio do método de 

regressão em painel, com objetivo de identificar a influência gerada pelos 

royalties e participações especiais. 

Além desta introdução, a dissertação está dividida em mais 6 seções, a saber: 

relevância do estudo; cenário da indústria de petróleo e gás natural; marco teórico; percurso 

metodológico com coleta e tratamento de dados; resultados e conclusões. 

Na seção 2, buscou-se destacar a indústria petrolífera no Estado e municípios do 

Rio de Janeiro e o grau de importância da região em termos de produção e arrecadação dos 

royalties e participações especiais, evidenciando a relevância deste estudo. 

Na seção 3, será apresentado o cenário da indústria de petróleo e gás natural 

mundial e brasileiro, com exposição breve do histórico de legislações que culminou com a 

flexibilização do monopólio estatal a partir de 1997. Como parte do cenário brasileiro, será 

apresentada a forma de cálculo dos royalties e participações especiais, assim como a maneira 

de distribuição e regras pertinentes.  

Na seção 4, o marco teórico apresentará a teoria da maldição dos recursos 

naturais, a qual servirá para analisar se as participações governamentais no setor de óleo e gás 

nos municípios do Estado do Rio de Janeiro beneficiam ou causam efeitos contrários nos 

indicadores socioeconômicos dessa esfera subnacional. Adicionalmente, outra teoria 

complementar ao estudo é a Economia dos Recursos Naturais, sob a abordagem da regra de 

Hotelling, cujo aspecto relevante é que a extração de um recurso natural não renovável no 



14 
 

tempo para ser ótima, o preço líquido de uma unidade do recurso que permanece na terra deve 

crescer a uma taxa equivalente à taxa de juros. Ou seja, em outras palavras, pode-se dizer que 

a regra de Hotelling é o custo de oportunidade de extrair o recurso mineral hoje, em 

detrimento da disponibilidade para gerações futuras. Uma visão complementar a ser analisada 

na segunda seção será a regra de Hartwick, segundo a qual a extração atual deve garantir 

renda atual e futura, criando impacto nas futuras gerações. O ponto central desta análise 

teórica é que a geração atual aplique tais recursos em capital humano ou físico, capaz de 

manter ou melhorar o padrão de vida no futuro. 

A seção 5 apresentará o percurso metodológico, incluindo a forma de coleta e o 

tratamento de dados para a pesquisa que foi desenvolvida com os municípios fluminenses. 

Como forma de delimitar o escopo do estudo, serão apresentados os motivos para a escolha 

dos municípios e os índices socioeconômicos que servirão de base para análise do 

desenvolvimento municipal. 

As seções 6 e 7 representam a parte principal da dissertação, com a apresentação 

dos resultados e conclusões acerca do impacto dos royalties e participações especiais sobre a 

população fluminense, examinando os recursos recebidos pelos municípios e a evolução dos 

indicadores à luz da teoria da maldição dos recursos naturais. 

Em resumo, buscou-se identificar o impacto socioeconômico sobre os municípios 

fluminenses beneficiados pelas participações governamentais da indústria de óleo e gás, 

oferecendo uma contribuição para o acompanhamento dos indicadores locais/regionais pela 

sociedade, analisando o grau de dependência municipal em relação a esta receita 

extraordinária e verificando se a aplicação desses recursos está beneficiando o 

desenvolvimento dos municípios fluminenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
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Diante da tríplice autonomia garantida pela CF/88 e da não vinculação da receita 

dos royalties e participações especiais para entes subnacionais, convivemos no país com uma 

série de questionamentos e reflexões sobre se algumas esferas governamentais realizam 

adequadamente a destinação das rendas decorrentes da produção desses recursos naturais 

finitos ou se existem indícios de resource curse ao nível local (Postali, 2009). 

A seguir será apresentado um resumo das informações da indústria de óleo e gás 

no Estado do Rio de Janeiro e municípios, como forma de contextualizar o cenário que será 

estudado nesta dissertação. Diante das informações subsequentes (ANP, 2015), é possível 

evidenciar que o papel do Estado do Rio de Janeiro (ERJ) e seus municípios são de extrema 

importância no cenário brasileiro. A liderança do ERJ é presente em todas as áreas conforme 

segue: 

 Maior concentração de reservas provadas de gás natural (58%) no Brasil; 

 Maior concentração de reservas provadas de petróleo (82%) no Brasil; 

 Maior produtor de gás natural com total de 11,1 bilhões de m³ e com 35% da 

produção nacional e 48% da marítima; 

 Principal produtor de GNL com volume de 15,2 milhões de barris e 45,3% da 

produção nacional; 

 Responsável por 74% da produção em mar e 68,4% da produção somando as 

lavras de mar e terra, com total de 1,54 milhão de barris de petróleo/dia; 

 Recebeu 59% do total arrecadado entre as unidades da federação a título de 

royalties, superando a marca de R$ 3 bilhões arrecadados;  

 Os municípios do Rio de Janeiro receberam 54% do total arrecadado de 

royalties, superando a marca de R$ 3 bilhões arrecadados; 

 Alcançou 81% de toda a Participação Especial distribuída para as UFs com R$ 

5,5 bilhões; 

 Tem 8 entre os 10 maiores municípios beneficiários das Participações 

Especiais, com Campos dos Goytacazes-RJ (R$ 654,1 milhões - 39% do total 

destinado aos municípios) liderando o ranking. 

Diante dessas informações, é possível perceber que os royalties e as participações 

especiais vêm se constituindo importantes reforços no caixa dos estados e municípios 

brasileiros. O Estado do Rio de Janeiro e os municípios fluminenses são os principais 

beneficiários dos royalties e participações governamentais, respondendo, em 2014, por cerca 

de 67% do total distribuído aos municípios e às Unidades da Federação (ANP, 2015). A 
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Figura 01 apresenta a evolução da arrecadação de royalties e participações especiais no estado 

e municípios do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 01: Evolução da arrecadação de royalties e participações especiais no Estado do Rio de Janeiro 

(Milhões R$) 

(Fonte: ANP) 

 

Apesar de ser o local escolhido para sediar a Petrobras, o Estado do Rio de Janeiro 

só começou figurar na indústria petrolífera nacional após as descobertas na Bacia de Campos, 

Garoupa em 1974, e o início da produção em Enchova, em 1977. O desenvolvimento dos 

campos marítimos da Bacia de Campos transformou o estado no principal produtor de 

petróleo do país nos anos subsequentes. A Bacia de Campos é a principal área sedimentar já 

explorada na costa brasileira. Ela se estende das imediações da cidade de Vitória (ES) até 

Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio de Janeiro, em uma área de aproximadamente 149 mil 

quilômetros quadrados
1
. Em 2015, a produção média mensal da Bacia de Campos superou a 

casa de 1,4 milhão de barris de óleo e cerca de 25 milhões de metros cúbicos de gás por dia, 

representando cerca de 63,19% da produção de petróleo nacional (Figura 02). 

                                                           
1 http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-

gas/pre-sal/ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estado 5.101 4.362 6.717 4.885 6.407 6.949 8.232 8.222 8.706 

Municípios 2.685 2.435 3.591 2.666 3.328 3.767 4.480 4.469 4.782 
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Figura 02: Campos de produção 

(Fonte: ANP) 

 

Diante dos dados apresentados, nos últimos anos ocorreu significativa elevação na 

arrecadação de receitas, explicada por fatores que compõem sua fórmula para cálculo e rateio 

dos royalties. Primeiro, a elevação da produção de petróleo, em consequência dos grandes 

avanços tecnológicos e da descoberta de novos poços, por exemplo: pré-sal. Segundo, a nova 

legislação que entrou em vigor, alterando fundamentalmente a Lei nº 2004/53, aumentou o 

percentual a ser aplicado de 5% para até 10%. Terceiro, o preço do barril de petróleo que 

passou a se basear na cotação do mercado internacional. E quarto, a desvalorização do Real, 

que intensificou o efeito da alta do barril em dólar, uma vez que, na moeda brasileira, o valor 

dos royalties se eleva. 

Vale ressaltar que, sendo o petróleo um recurso natural não renovável, sua 

exploração hoje significa uma renúncia imposta às gerações futuras para a utilização desta 

riqueza. Os royalties devem servir, portanto, como instrumento de ressarcimento às próximas 

gerações e, por esse motivo, devem ser utilizados, principalmente, para o desenvolvimento 

socioeconômico. 

Portanto, esta dissertação pretende estudar como a receita proveniente dos 

royalties e participações especiais, oriunda dos recursos minerais, pode impactar os 

indicadores socioeconômicos dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

63,19% 

24,74% 

5,20% 
2,40% 1,62% 1,37% 1,08% 0,21% 0,19% 0,01% 
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3. CENÁRIO DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

 

3.1. Regulamentação e Monopólio 

 

O Governo Federal apresentou a primeira iniciativa consistente de regulação do 

setor petrolífero a partir do Decreto-Lei nº 395, de 29 de abril de 1938, com desenvolvimento 

de uma estratégia nacionalista para a indústria petrolífera brasileira visando se apropriar dos 

benefícios econômicos do petróleo e do gás natural e criando o Conselho Nacional do 

Petróleo (CNP), destinado a traçar diretrizes para a viabilização da indústria nacional de 

petróleo (Postali, 2002).  

No Governo do Presidente Getúlio Vargas estabeleceu-se um marco importante da 

história do petróleo no Brasil com a sanção da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, que 

criou a companhia monopolista estatal encarregada da exploração de petróleo, a Petrobras 

Brasileiro S.A. (Petrobras).  

Nesta mesma lei foi regulamentado o pagamento de royalties sobre o petróleo 

para estados e municípios sobre o valor da produção terrestre de petróleo e gás natural em 

seus territórios. Mais tarde, com o início da produção no mar, a Lei n.º 7.453, de 27 de 

dezembro de 1985, determinou que este tipo de atividade também estava sujeita ao pagamento 

de royalties, incluindo percentual para o Ministério da Marinha e Fundo Especial, a ser 

distribuído aos estados e municípios da Federação. 

Posteriormente, a Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986, introduziu os conceitos de 

região geoeconômica e da extensão dos limites territoriais dos estados e municípios litorâneos 

na plataforma continental, ambos da competência da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Esses conceitos são aplicados até hoje na distribuição dos 

royalties decorrentes da produção marítima de petróleo e gás natural. O Decreto 93.189, de 29 

de agosto de 1986, regulamentou o traçado de linhas de projeção dos limites territoriais dos 

estados, territórios e municípios a ser utilizado pelo IBGE para a definição de poços 

confrontantes, que será detalhado ainda nesta seção. 

A Lei nº 7.990/89, regulamentada posteriormente pelo Decreto nº 01, de 11 de 

janeiro de 1991, introduziu alteração na distribuição dos royalties, adicionando municípios 

que tivessem instalações de embarque e desembarque de petróleo ou de gás natural. Para 

acomodar esta alteração, os percentuais foram redistribuídos entre os beneficiários. A mesma 

lei trouxe uma novidade com a introdução do veto para aplicação dos recursos em pagamento 
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de dívidas e com a folha de pagamento de pessoal, sendo a única restrição quanto ao uso dos 

royalties. No entanto, não há previsão de vinculação para aplicação dessas receitas na esfera 

dos estados e dos municípios.  

 

3.2. Lei do Petróleo e Abertura do Mercado 

 

A partir de 1995, foi iniciado o processo de flexibilização do monopólio das 

atividades da indústria petrolífera regulamentado pela Lei n° 9.478/97 (Lei do Petróleo) que 

complementou a Emenda Constitucional n° 9/95. A partir desta Emenda, que alterou o artigo 

177 da Constituição de 1988, foi permitida a participação das empresas privadas nas 

atividades de E&P (Exploração & Produção), determinando fim a mais de 40 anos de 

monopólio estatal exercido pela Petrobras. No entanto, foi mantido o monopólio da União 

sobre as reservas minerais (PACHECO, 2003). 

A Lei do Petróleo também foi responsável pela criação da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) cuja finalidade é “promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo” 

(art. 8°, Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997). A ANP, entidade reguladora governamental, 

tem a incumbência de realizar as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento 

e produção de petróleo e gás natural, celebrar os contratos delas decorrentes e fiscalizar a sua 

execução. 

Segundo este novo modelo, o Estado passou a desempenhar a função de 

regulador, transferindo as atividades de exploração e produção às empresas através de 

contratos de concessão celebrados com a ANP. Assim, os concessionários das atividades de 

E&P devem pagar, além dos tributos exigidos de qualquer empresa que opere sob a legislação 

brasileira, uma compensação financeira à sociedade. Esta compensação financeira são os 

royalties, estabelecidos pela Lei do Petróleo (BARBOSA, 2001). 

 

3.3. O Caso Brasileiro dos Royalties de Petróleo e Gás Natural 

 

No caso brasileiro, os royalties são cobrados como compensação financeira 

devida ao Estado pelas empresas que exploram e produzem petróleo e gás natural. É uma 

espécie de remuneração executada mensalmente à sociedade pela exploração desses recursos, 

que são escassos e não renováveis (ANP, 2001).  
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Seguindo uma tendência verificada em diversos países, foram adotadas no Brasil, 

na década de 1990, políticas liberais que transformaram a configuração da indústria 

petrolífera brasileira. Com o objetivo de atrair investimentos para o setor, o governo federal 

começou a desenhar um novo modelo para a indústria do petróleo (POSTALI, 2002). Dessa 

maneira, a arrecadação de royalties no Brasil divide-se em dois períodos distintos: antes da 

Lei do Petróleo e após Lei do Petróleo (1998), quando a nova metodologia de cálculo dos 

royalties e a introdução das participações especiais (Decreto 2.705, de 03 de agosto de 1998) 

elevaram as participações governamentais. A seguir será detalhada a política de royalties 

vigente no Brasil. 

3.3.1. Campo de Petróleo e Gás Natural 

 

Para entender a política de royalties no Brasil, é importante entender alguns 

conceitos primeiramente. Conforme a Lei do Petróleo, campo de petróleo e/ou de gás natural 

é uma área produtora de petróleo e/ou de gás natural a partir de um reservatório contínuo ou 

de mais de um reservatório a profundidades variáveis, abrangendo instalações e equipamentos 

destinados à produção. O conceito de campo de petróleo e gás natural considera aspectos 

geológicos, econômicos e de engenharia. 

Seguindo a definição em lei, cada campo de petróleo e gás natural é delimitado 

por uma área geográfica e sua operação é regida por um contrato de concessão celebrado entre 

a ANP e a concessionária que detém os direitos de produção naquele campo. 

Para efeito de cálculo dos royalties, cada campo de petróleo e gás natural é tratado 

como uma unidade de negócio em separado, ou seja, a cada campo corresponderá uma 

alíquota de royalties e preços próprios para petróleo e gás natural. Os preços serão utilizados 

para valorar a produção do campo e a alíquota será aplicada sobre o valor da produção para 

calcular os royalties. 

3.3.2. Alíquota dos Royalties 

 

No Artigo 47, da Lei do Petróleo, ficou estabelecido o percentual e forma de 

pagamento dos royalties conforme abaixo: 

Art. 47. Os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir 

da data de início da produção comercial de cada campo, em montante 

correspondente a dez por cento da produção de petróleo e gás natural. 
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O parágrafo primeiro do artigo 47 da Lei do Petróleo permite que a ANP, em 

casos excepcionais, reduza a alíquota dos royalties até um mínimo de 5% (cinco por cento), 

levando em consideração os riscos geológicos presentes e as expectativas de produção, além 

de fatores como produção em áreas remotas, produção de gás natural não associado ou de 

petróleo pesado, dificuldades operacionais, inexistência de infraestrutura para escoar a 

produção, distância até o mercado, entre outros. 

Com objetivo de ilustrar a distribuição das alíquotas, serão utilizados como 

exemplo os contratos de concessão assinados em 1998. As alíquotas de royalties foram 

estabelecidas pela ANP no intervalo de 5% a 10%, sendo que os contratos com alíquotas entre 

9,1% e 10% somam cerca de 90% do total de contratos. Aproximadamente 1% dos contratos 

tem alíquotas entre 5% e 8% e 9% têm alíquotas entre 8,1% e 9% (ver Figura 03). A Tabela 

01 apresenta as alíquotas médias dos royalties das diversas bacias brasileiras, tomando como 

referência o mês de junho de 2000. 

 

 
 

Figura 03: Distribuição das alíquotas dos royalties – Contratos com as concessionárias 
(Fonte: ANP) 
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Potiguar 9,4% 

Recôncavo 9,4% 

Santos 8,3% 

Sergipe - Alagoas 9,5% 

Solimões 10,0% 

Tucano 7,8% 

Média Ponderada 9,8% 

 
Tabela 01: Alíquotas médias dos royalties nas bacias brasileiras 

(Fonte: ANP) 
 

Conforme citado acima, ao tratar da distribuição dos royalties aos beneficiários, a 

Lei do Petróleo (Art. 47) estabelece critérios diferentes para a parcela de 5% e para a parcela 

acima de 5%. Esse desmembramento da alíquota em duas parcelas somente é utilizado para 

fins de distribuição da arrecadação aos beneficiários. Os detalhes da distribuição serão 

apresentados posteriormente nesta dissertação. 

3.3.3. Cálculo dos Royalties 

 

Os preços do petróleo e do gás natural utilizados para cálculo dos royalties são 

denominados preços de referência. De acordo com a Lei do Petróleo e com o Decreto das 

Participações Governamentais, o cálculo é realizado campo a campo. 

O preço do petróleo e do gás é utilizado para valorar a produção e serve de base 

para determinação dos royalties para cada campo, conforme a fórmula: 

 

Royalties = Alíquota x Valor da Produção  

Valor da Produção = ( V x PR ) petróleo + ( V x PR ) gás natural  

Onde:  

V = volume (m³) da produção.  

PR = preço (R$/ m³) de referência mensal do campo produtor.  

 

Sobre a forma de cálculo dos royalties, a ANP, através das Portarias nº 155 e nº 

206, instituídas em 1998 e em 2000, respectivamente, normatizou critérios para a fixação do 

preço mínimo do petróleo produzido nos campos brasileiros. A nova metodologia de cálculo 

do preço mínimo foi estabelecida por uma fórmula paramétrica que utiliza como referência o 

preço do petróleo tipo Brent e a taxa de câmbio real x dólar (os dois valores devem ser 

cotados no mês da produção): 
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Pmin = TC x 6,2898 x (PBrent + D), onde: 

Pmin - preço mínimo do petróleo nacional no campo, em reais por metros 

cúbicos; 

TC - valor médio mensal das taxas de câmbio diárias para compra de dólar 

americano, fixadas pelo Banco Central do Brasil; 

PBrent - valor médio mensal dos preços diários do petróleo Brent, cotados na 

Platt’sCrudeOilMarketware, em dólares/barril; 

D - diferencial entre os preços do petróleo nacional e do petróleo Brent, em 

dólares/barril; 

O valor 6,2898 é referente ao número de barris por metro cúbico de petróleo. 

 

O preço de referência, utilizado na fórmula de cálculo do valor da produção em 

cada campo, é igual à média ponderada dos seus preços de venda em condições de mercado, 

praticados pelo concessionário, ou a seu preço mínimo (conforme fórmula descrita acima), 

estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior. 

Essa nova regra proporcionou uma oscilação na arrecadação dos royalties por ter 

três componentes variáveis. Também é importante entender que essas mudanças de cálculo 

aliadas ao aumento da produção de petróleo e à ampliação da alíquota básica para 10% 

possibilitou um aumento na arrecadação dos royalties brasileiro. É possível perceber a 

evolução da arrecadação analisando os valores médios mensais de royalties arrecadados no 

Rio de Janeiro, a evolução da taxa de câmbio real x dólar e a cotação do petróleo Brent, 

apresentados na Tabela 02.  

Pode-se perceber que a modificação da metodologia de cálculo de royalties 

impactou positivamente a arrecadação. No ano de 2000, o volume de royalties arrecadado foi 

de R$ 30,6 milhões. Já em 2008, esse montante mensal ficou em torno de R$ 188,6 milhões. 

Durante este período, os valores médios do câmbio diminuíram de R$1,86/US$ para R$ 

1,83/US$ e o petróleo Brent saltou de US$ 28,37 para US$ 97 o barril, contribuindo de 

maneira positiva para o crescimento da receita governamental. Ou seja, apesar da queda do 

câmbio, o valor do petróleo Brent aumentou o suficiente para elevar os valores dos royalties: 
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Ano  Dólar (R$) 
BRENT 

(US$) 
Royalties (R$) 

2000 
              

1,86  
28,37 

     

30.650.533,33  

2001 
              

2,42  
23,68 

     

38.454.816,67  

2002 
              

3,12  
26,07 

     

55.971.333,33  

2003 
              

3,07  
28,84 

     

75.645.350,00  

2004 
              

2,93  
38,21 

     

86.805.108,33  

2005 
              

2,43  
54,37  109.883.191,67  

2006 
              

2,18  
65,14   137.227.666,67  

2007 
              

1,95  
72,52   130.294.433,33  

2008 
              

1,83  
97,00   188.564.483,33  

Tabela 02: Evolução da taxa de câmbio real x dólar e a cotação do petróleo Brent – valores correntes. 
(Fonte: SEFAZ-RJ) 

 

No caso do gás natural, o preço de referência é a média ponderada dos preços de 

venda praticados pelo concessionário no mês. O preço de venda do gás natural tem que 

atender às condições de mercado. O preço de venda é referente ao gás natural na saída da 

concessão, excluindo os custos de transporte do gás natural incorridos fora da área de 

concessão. 

Para cálculo dos royalties, o preço de referência do gás natural é referente às 

condições de pressão absoluta de 0,101325 MPa (cento e um mil trezentos e vinte e cinco 

milionésimos de megapascal) e temperatura de 20° C (vinte graus centígrados), e ao poder 

calorífico superior de 39,3559 MJ/m3 (trinta e nove megajoules e três mil quinhentos e 

cinquenta e nove décimos de milésimos de megajoules por metro cúbico). 

Quando o poder calorífico superior do gás natural for diferente de 39,3559 

MJ/m3, o preço de referência (PRgás) será igual ao preço de venda (PVgás) (ou o preço a que 

se refere a Portaria ANP nº 45/2000) nas condições de pressão e temperatura acima, 

multiplicado pelo poder calorífico superior do gás (PCSgás) em MJ/m3e dividido por 39,3559 

MJ/m3. 

PRgás = PVgás x PCSgás / 39,3559 
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3.3.4. Distribuição dos Royalties aos Beneficiários 

 

A distribuição dos royalties aos beneficiários segue critérios diferentes para a 

parcela dos primeiros 5% e para o percentual que excede os 5% obrigatórios. O Artigo 7º da 

Lei 7990/89 que estabelece os critérios de distribuição do montante mínimo de 5% obrigatório 

foi mantido pela Lei 9.478/97. Os percentuais atribuídos aos destinatários dos royalties estão 

apresentados abaixo: 

Distribuição dos royalties de 5%: 

 Lavra Terrestre: 

o 70% para o estado produtor; 

o 20% para os municípios produtores; 

o 10% para os municípios com instalações de embarque e desembarque de 

petróleo e gás natural. 

 Lavra Marítima: 

o 30% para estados confrontantes com poços; 

o 30% para municípios confrontantes com poços; 

o 20% para o Comando da Marinha; 

o 10% para o Fundo Especial (estados e municípios); 

o 10% para municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo 

e gás natural. 

A distribuição dos royalties acima dos 5% seguem os critérios estabelecidos na 

Lei do Petróleo, discriminados conforme abaixo: 

 Lavra Terrestre: 

o 52,5% para os estados produtores; 

o 25% para o Ministério da Ciência e Tecnologia; 

o 15% para os municípios produtores; 

o 7,5% para os municípios afetados por operações de embarque e desembarque 

de petróleo e gás natural. 

 Lavra Marítima: 

o 25% para o Ministério da Ciência e Tecnologia; 

o 22,5% para estados confrontantes aos campos; 

o 22,5% para municípios confrontantes aos campos; 

o 15% para o Comando da Marinha; 
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o 7,5% para o Fundo Especial (estados e municípios); 

o 7,5% para municípios afetados por operações de embarque e desembarque de 

petróleo e gás natural. 

Como forma de ilustrar a parcela que é devida para cada beneficiário, abaixo será 

apresentada uma simulação para um campo terrestre e outro marítimo com o mesmo valor de 

alíquota de 10%. O valor de produção dos campos é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais). Como o valor da alíquota é de 10%, o valor dos royalties é de R$ 1.000.000,00. 

Seguindo a regra dos 5% obrigatórios, a divisão é feita da seguinte maneira: 

 Lavra Terrestre: 

Beneficiário Percentual 

Valor dos 

Royalties 

Estado Produtor 70,0% R$ 350.000,00 

Município Produtor 20,0% R$ 100.000,00 

Municípios com instalações de 

embarque e desembarque 
10,0% R$ 50.000,00 

Tabela 03: Beneficiários da Lavra Terrestre dos 5% de royalties obrigatórios 

(Fonte: elaboração do autor) 

 Lavra Marítima: 

Beneficiário Percentual 

Valor dos 

Royalties 

Estados confrontantes com poços 30,0% R$ 150.000,00 

Municípios confrontantes com poços 30,0% R$ 150.000,00 

Comando da Marinha 20,0% R$ 100.000,00 

Fundo Especial 10,0% R$ 50.000,00 

Municípios com instalações de 

embarque e desembarque 
10,0% R$ 50.000,00 

Tabela 04: Beneficiários da Lavra marítima dos 5% de royalties obrigatórios 

(Fonte: elaboração do autor) 

Seguindo a regra dos 5% excedentes à obrigação, a divisão é feita da seguinte 

maneira: 

 Lavra Terrestre: 

Beneficiário Percentual 

Valor dos 

Royalties 

Estado Produtor 52,5% R$ 262.500,00 

Ministério da ciência e tecnologia 25,0% R$ 125.000,00 

Município Produtor 15,0% R$ 75.000,00 

Municípios com instalações de 

embarque e desembarque 
7,5% R$ 37.500,00 

Tabela 05: Beneficiários da Lavra Terrestre dos 5% excedentes de royalties 

(Fonte: elaboração do autor) 
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 Lavra Marítima: 

Beneficiário Percentual 

Valor dos 

Royalties 

Ministério da ciência e tecnologia 25,0% R$ 125.000,00 

Estados confrontantes com poços 22,5% R$ 112.500,00 

Municípios confrontantes com poços 22,5% R$ 112.500,00 

Comando da Marinha 15,0% R$ 75.000,00 

Fundo Especial 7,5% R$ 37.500,00 

Municípios com instalações de 

embarque e desembarque 
7,5% R$ 37.500,00 

Tabela 06: Beneficiários da Lavra Terrestre dos 5% excedentes de royalties 

(Fonte: elaboração do autor) 

Consolidando os resultados em tipos de lavra, temos o consolidado: 

 Lavra Terrestre – Consolidado (5% + 5%): 

Beneficiário 
Percentual 

consolidado 

Valor Total dos 

Royalties 

Consolidado 

Estado Produtor 61% R$ 612.500,00 

Município Produtor 18% R$ 175.000,00 

Municípios com instalações de 

embarque e desembarque 
9% R$ 87.500,00 

Ministério da ciência e tecnologia 13% R$ 125.000,00 

Tabela 07: Beneficiários da Lavra Terrestre - consolidado 

(Fonte: elaboração do autor) 

 Lavra Marítima – Consolidado (5% + 5%): 

Beneficiário 
Percentual 

consolidado 

Valor Total dos 

Royalties 

Consolidado 

Ministério da ciência e tecnologia 13% R$ 125.000,00 

Estados confrontantes com poços 26% R$ 262.500,00 

Municípios confrontantes com poços 26% R$ 262.500,00 

Comando da Marinha 18% R$ 175.000,00 

Fundo Especial 9% R$ 87.500,00 

Municípios com instalações de 

embarque e desembarque 
9% R$ 87.500,00 

Tabela 08: Beneficiários da Lavra marítima - consolidado 

(Fonte: elaboração do autor) 

A Figura 04 representa o montante total de distribuição dos royalties de lavra 

terrestre consolidada, e a figura 05 representa o montante para royalties de lavra marítima 

consolidada: 
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Figura 04: Exemplo de distribuição dos royalties de lavra terrestre – alíquota de 10% 

(Fonte: elaboração do autor) 

 

 
Figura 05: Exemplo de distribuição dos royalties de lavra marítima – alíquota de 10% 

(Fonte: elaboração do autor) 

 

Vale salientar dois conceitos relevantes para concessão dos royalties: o conceito 

de estados/municípios confrontantes com poços ou campos produtores localizados na 

plataforma continental e o conceito de áreas geoeconômicas a que pertencem os municípios 

confrontantes com os poços produtores. A seguir, será detalhado cada um dos conceitos 

descritos anteriormente. 
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3.3.4.1. Estados/Municípios Confrontantes 

 

O primeiro conceito, de acordo com o Decreto nº 2.705, estabelece que estados e 

municípios confrontantes com a plataforma continental são aqueles contíguos à área marítima 

que, no prolongamento de seus limites (linhas ortogonais e paralelas), contenham o campo 

produtor. 

Para a definição do termo confrontação, estabeleceram-se limites interestaduais e 

intermunicipais para o enquadramento de estados e municípios nas áreas produtoras, 

conforme regra estabelecida pelo IBGE (responsável por definir as projeções desses limites na 

plataforma continental brasileira). 

O limite geográfico estabelecido pela Lei do Petróleo para os Estados 

confrontantes aos poços de produção marítima é representado pelas linhas ortogonais à linha 

base litorânea até o limite da plataforma continental (Figura 06).  

O IBGE escolheu 25 pontos ao longo da costa brasileira para elaborar os limites 

interestaduais, interligando-os por linhas retas. Dos pontos que se encontravam nas divisas 

dos estados saíram linhas perpendiculares sobre estas linhas até o limite da plataforma 

continental. Portanto, o estado confrontante foi determinado como aquele que no 

prolongamento dessas duas linhas limites estaduais contém poços produtores. 

 
Figura 06: Limites interestaduais na plataforma continental - ortogonais 

(Fonte: ANP) 

 

Já no caso dos municípios litorâneos, confrontantes aos poços de produção, têm 

direito a royalties sobre os poços situados no prolongamento dos paralelos que passam por 
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seus limites e também sobre os poços situados na área limitada pelas linhas ortogonais à linha 

de costa marítima no limite de cada município (Figura 07): 

 
Figura 07: Limites interestaduais na plataforma continental - paralelos 

(Fonte: elaboração do autor) 

 

O limite intermunicipal, nos estados onde o litoral tem certa regularidade, foi 

estabelecido por linhas perpendiculares (ortogonais) iguais ao estabelecido para o estado. Para 

os casos dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, cujos litorais são irregulares, foram 

definidas novas bases de retas e traçadas linhas perpendiculares a essa base. 

Na Figura 08, temos o litoral do Estado do Rio de Janeiro, com as cidades do 

Norte Fluminense em destaque, delimitado pelos limites intermunicipais e a posição dos 

campos que compõem a Bacia de Campos: 

 
Figura 08: Litoral do Estado do Rio de Janeiro – Ortogonais e paralelos 

(Fonte: ANP) 

Bacia de Campos 
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Observa-se que dos limites intermunicipais saem linhas paralelas e ortogonais, 

sendo que estas últimas (marcadas de vermelho na figura acima) foram fundamentais para 

definir o município de Campos dos Goytacazes como o maior beneficiário na arrecadação dos 

royalties (a abrangência é quase a totalidade de campos da Bacia de Campos). Tanto as linhas 

paralelas como as ortogonais privilegiaram alguns municípios e refletem um determinismo 

geográfico. 

3.3.4.2. Áreas Geoeconômicas 

 

O segundo conceito, segundo Decreto nº 01/91 que regulamentou a Lei nº 

7.990/89, diz respeito às áreas geoeconômicas a que pertencem os municípios confrontantes 

com poços produtores. Esse conceito estipula que 30% da parcela de 5% devem ser 

destinados aos municípios confrontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas. 

A área geoeconômica é identificada a partir de critérios referentes às atividades de 

produção de uma dada área petrolífera marítima e aos impactos destas atividades sobre as 

áreas vizinhas. A Fundação IBGE adotou como critério de identificação de área 

geoeconômica a mesorregião homogênea, que vigorou de agosto de 1986 até 31/12/1989 e, a 

partir daí, a mesorregião geográfica dos municípios integrantes da zona de produção principal, 

que serão conceituados a seguir, resguardando os direitos das unidades territoriais 

beneficiadas com a aplicação do critério anterior. 

Os municípios confrontantes e suas respectivas áreas geoeconômicas recebem os 

30% (trinta por cento) da parcela de 5% da seguinte forma: 

 60% (sessenta por cento) ao município confrontante, junto com os demais 

municípios que integram a zona de produção principal, rateados, entre todos, 

na razão direta da população de cada um, assegurando-se um terço desse valor 

ao município que concentrar as instalações industriais para processamento, 

tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural; 

 10% (dez por cento) aos municípios integrantes da zona de produção 

secundária, rateados entre eles, na razão direta da população dos distritos 

cortados por dutos; e 

 30% (trinta por cento) aos municípios limítrofes à zona de produção principal, 

rateados entre eles, na razão direta da população de cada um, excluídos os 

municípios integrantes da zona de produção secundária. 
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Os municípios foram divididos em três zonas: 

 Zona de produção principal: conjunto formado pelos municípios confrontantes 

com os poços produtores e os municípios onde estiverem localizadas três ou 

mais instalações dos seguintes tipos: 

o Instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento 

e escoamento de petróleo e gás natural, excluídos os dutos. Estas 

instalações industriais devem atender, exclusivamente, à produção 

petrolífera marítima; e 

o Instalações relacionadas às atividades de apoio à exploração, produção 

e escoamento do petróleo e gás natural, tais como: portos, aeroportos, 

oficinas de manutenção e fabricação, almoxarifados, armazéns e 

escritórios. 

 Zona de produção secundária: conjunto dos municípios atravessados por 

oleodutos ou gasodutos, incluindo as respectivas estações de compressão e 

bombeio, destinados, exclusivamente,ao escoamento da produção de uma dada 

área de produção petrolífera marítima. Os trechos dos oleodutos ou gasodutos 

que não atendam exclusivamente ao escoamento da produção petrolífera 

marítima foram excluídos, da mesma forma que os ramais de distribuição 

secundários, feitos com outras finalidades. 

 Zona limítrofe à zona de produção principal: conjunto dos municípios 

contíguos àqueles que integram a zona de produção principal, bem como 

municípios que, embora não atendendo ao critério da contiguidade, possam ser 

social ou economicamente atingidos pela produção ou exploração do petróleo 

ou do gás natural, segundo critérios adotados pelo IBGE. 

Para cada município integrante da zona de produção principal – por ser 

confrontante com um poço produtor marítimo ou porque nele estão localizadas três ou mais 

instalações industriais ou de apoio à produção – torna-se necessário identificar os municípios 

a ele contíguos, bem como os demais municípios que façam parte de sua área geoeconômica, 

pois estes passarão a fazer parte da zona limítrofe à zona de produção principal. 

 

3.3.4.3. Instalações de Embarque e Desembarque 
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Outra regra para rateio dos royalties é que todos os municípios brasileiros que 

possuam ou sejam afetados por instalações de embarque ou desembarque de petróleo ou gás 

natural produzidos no Brasil, são titulares a uma participação nos royalties do petróleo, na 

razão direta dos volumes movimentados nas referidas instalações.  

Os critérios para possuírem instalações marítimas de embarque ou desembarque 

são, segundo a lei, monoboias, os quadros de boias múltiplas, os píeres de atracação, os cais 

acostáveis e as estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de 

petróleo ou gás natural. Para ser beneficiado, o município tem que ter pelo menos um tipo de 

instalação. 

O valor referente aos 10% (dez por cento) sobre os royalties distribuídos aos 

municípios com tais instalações é dividido igualmente entre eles. Para o caso da parcela acima 

dos 5% (cinco por cento), cabe aos municípios afetados pelas instalações 7,5% (sete e meio 

por cento) do percentual excedente. A distribuição é feita entre os municípios na razão direta 

da movimentação de petróleo e de gás natural nas respectivas instalações. 

 

3.3.4.4. Comando da Marinha e Fundo Especial 

 

Outras duas parcelas de royalties são direcionadas para o Comando da Marinha e 

o Fundo Especial. O Comando da Marinha participa do rateio dos royalties com o objetivo de 

atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas offshore. O Fundo 

Especial, administrado pelo Ministério da Fazenda, distribui a sua parcela de royalties aos 

estados e municípios na proporção de 20% e 80%, respectivamente, segundo os mesmos 

critérios estabelecidos pelo Fundo de Participação dos Estados e Municípios.  

3.3.5. Pagamento dos Royalties 

 

Desde 6 de agosto de 1998, os pagamentos dos royalties, que até então eram feitos 

diretamente aos beneficiários, passaram a ser efetuados à Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), que os repassa aos beneficiários através do Banco do Brasil (Figura 09). 

O valor dos royalties é recolhido pelo concessionário à Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), em moeda nacional, através de Documento de Arrecadação da Receita 

Federal (DARF), até o último dia útil do mês seguinte àquele em que ocorreu a produção, 

utilizando os bancos da rede pública: 
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Figura 09: Fluxo de pagamento dos royalties no Brasil – Estrutura atual 

(Fonte: ANP) 

 

Os royalties são creditados aos estados e municípios beneficiários no segundo 

mês, a partir do fato gerador (mês em que ocorreu a produção). Assim, por exemplo, os 

royalties referentes à produção de janeiro são creditados aos beneficiários em março. 

3.3.6. Participações Governamentais 

 

O Decreto no 2.705, de 3 de agosto de 1998, conhecido como o Decreto das 

Participações Governamentais, regulamentou os artigos 45 a 51 da Lei do Petróleo, definindo 

os critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais. As novas participações 

governamentais introduzidas sobre a exploração e produção de petróleo e gás natural foram: 

bônus de assinatura, pagamento pela ocupação e retenção de área e participações especiais. 

O bônus de assinatura consiste no pagamento a ser ofertado na proposta para 

obtenção da concessão, devendo ser pago no ato da assinatura do contrato, em parcela única e 

não pode ser inferior ao valor mínimo fixado pela ANP no edital de licitação. É uma receita 

revertida para ANP e é um reflexo do interesse do mercado pela área que está sendo licitada, 

impactando na competição e arrecadação do Estado. O bônus é pago antes do início da 

exploração e o risco de ter sucesso é todo da empresa que fará a exploração da área. 

O pagamento pela ocupação e retenção de área é uma modalidade tradicional de 

participação que estabelece um aluguel anual sobre as áreas ocupadas. Os pagamentos são 
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executados em cada dia 15 de janeiro do ano subsequente. Esse pagamento obrigatório tem 

como objetivo desestimular a retenção, por parte dos concessionários, de áreas nas quais não 

estejam sendo realizados os investimentos necessários para exploração e/ou produção 

petrolífera. 

As participações especiais são um pagamento adicional com o objetivo de 

capturar parte da renda petrolífera extraordinária (windfall profits) auferida pelos campos que 

apresentam grande lucratividade. A justificativa é que existem campos petrolíferos que tem 

uma taxa de rentabilidade acima da média. A base para o cálculo é a receita bruta da 

produção, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração, os custos operacionais, a 

depreciação e os tributos previstos em lei. São pagos trimestralmente em relação a cada 

campo de uma dada área de concessão. São aplicadas alíquotas progressivas sobre a receita 

bruta com as deduções previstas em lei, de acordo com a localização da lavra, o número de 

anos de produção e o respectivo volume de produção trimestral fiscalizada. 

As receitas das participações especiais serão distribuídas conforme abaixo 

especificado: 

 40% (quarenta por cento) ao Ministério de Minas e Energia, para financiar estudos e 

serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção de petróleo e gás natural; 

 10% (dez por cento) ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal, para estudos e projetos, com objetivo de preservação do meio 

ambiente e recuperação de danos ambientais causados pelas atividades petrolíferas; 

 40% (quarenta por cento) ao estado onde ocorrer a produção em terra ou confrontante 

com a plataforma continental onde ocorrer a produção; 

 10% (dez por cento) ao município onde ocorrer a produção em terra ou confrontante 

com a plataforma continental onde ocorreu a produção. 

 

3.4. Situação Atual da Indústria de Óleo e Gás Brasileira 

 

A seguir serão apresentadas informações sobre a situação atual da indústria de 

óleo e gás brasileira, coletadas do Anuário Estatístico de 2015 e 2016 da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As análises a serem apresentadas serão das 

reservas, produção e participações governamentais. O Anuário de 2015 faz referência ao 

resultado de 2014, da mesma forma que o de 2016 faz referência ao resultado de 2015. Como 

o Anuário de 2016 ainda não foi divulgado de forma integral, apenas algumas informações 
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sobre o resultado de 2015 serão comentadas. A maior parte da análise faz referência ao 

resultado do ano de 2014, que muitas vezes é comparado com o resultado de 2013 como 

forma de mostrar a evolução que tal indústria apresenta no Brasil. 

 

3.4.1. Reservas de Petróleo e Gás no Brasil 

 

As reservas são definidas como recursos descobertos de óleo e gás, 

comercialmente recuperáveis a partir de uma determinada data. As reservas podem ser 

divididas em três categorias conforme o grau de incerteza: reservas provadas, prováveis e 

possíveis (ANP, 2000). 

A ANP (2000) define as três categorias da seguinte forma: 

 Reservas provadas: são aquelas que, com base em análises técnicas (geologia e 

engenharia), se estima recuperar comercialmente de reservatórios descobertos e 

avaliados (elevado grau de certeza), e cuja estimativa considere as condições 

econômicas vigentes, os métodos operacionais usualmente viáveis e os 

regulamentos instituídos pela legislação petrolífera e tributária brasileiras. As 

reservas totais representam a soma de todas as reservas: provadas, prováveis e 

possíveis; 

 Reservas prováveis: são aquelas em que as análises dos dados geológicos e de 

engenharia tenham indicado que há uma incerteza maior na recuperação dessa 

reserva em comparação com a estimativa de reservas provadas; 

 Reservas possíveis: são aquelas cujas análises dos dados geológicos e de 

engenharia têm demonstrado uma incerteza maior em comparação com as 

estimativas de reservas prováveis. 

Abaixo será brevemente descrita a situação do Brasil em relação às reservas totais 

e as reservas provadas de petróleo e gás natural, segundo levantamento de dados feito pela 

ANP. 

 

3.4.1.1. Reservas de Gás Natural 

 

Em relação ao gás natural, as reservas totais de gás natural aumentaram 2,4% na 

comparação com 2013, e somaram 859,3 bilhões de m³ em 2014. As reservas provadas 

(Figura 10) cresceram 2,9% (2,2% em terra e de 3% em mar), totalizando 471,1 bilhões de m³ 
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(71,1 bilhões de m³ em terra e 400 bilhões de m³ em mar), colocando o Brasil na 31ª 

colocação no ranking mundial. Porém, em 2015, ocorreu uma queda nas reservas levando o 

Brasil a ocupar a 36ª colocação do ranking.  

 
Figura 10: Evolução das reservas provadas (bilhões m³) de gás natural, por localização (terra e mar) – 

2006-2015 

(Fonte: ANP) 

 

Analisando dados sobre a distribuição das reservas provadas de gás natural no 

Brasil (Figura 11), comprova-se que a região sudeste lidera com 79%, sendo que o Rio de 

Janeiro é o estado com maior concentração (58%): 

 

Figura 11: Reservas provadas de gás natural/UF (2014) 

(Fonte: ANP) 

3.4.1.2. Reservas de Petróleo 

 

As reservas totais de petróleo no Brasil, no final de 2014, foram contabilizadas em 

31,1 bilhões de barris, volume 2,9% maior que em 2013. Já as reservas provadas (Figura 12) 

0  

50  

100  

150  

200  

250  

300  

350  

400  

450  

500  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mar Terra 

58% 

12% 

11% 

9% 
5% 5% 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Amazonas 

Espírito Santo 

Bahia 

Outros 



38 
 

cresceram 4,1% em comparação a 2013, totalizando 16,2 bilhões de barris (melhor resultado), 

das quais 832 milhões em terra e 15,4 bilhões de barris em mar, fazendo com que o Brasil 

ocupasse a 15ª posição no ranking mundial de países com as maiores reservas provadas de 

petróleo. Apesar do volume de reservas provadas de petróleo ter caído, em 2015, para 13 

bilhões de barris, o Brasil se mantém na mesma posição do ranking: 

 

Figura 12: Evolução das reservas provadas (bilhões de barris) de petróleo, por localização (terra e mar) – 

2006-2015 

(Fonte: ANP) 

 

Analisando dados sobre a distribuição das reservas provadas de petróleo no Brasil 

(Figura 13), comprova-se que a região sudeste lidera com 94%, sendo que o Rio de Janeiro é 

o estado com maior concentração (82%): 

 

Figura 13: Reservas provadas de petróleo/UF (2014) 

(Fonte: ANP) 
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3.4.2. Exploração e produção 

 

O panorama da exploração de produção de óleo e gás no Brasil pode ser resumido 

conforme anuário estatístico da ANP (2015) com referência ao final de 2014, com 800 áreas 

sob contratos: 359 blocos na fase de exploração, 78 campos em desenvolvimento da produção 

e 363 campos na etapa de produção. Com relação aos 363 campos em produção, dos quais 94 

em mar e 269 em terra. A concessionária com maior presença na indústria petrolífera do 

Brasil é a Petrobras com operação em 294 campos (81%), sendo a única contratada em 281 

deles (77%). 

3.4.2.1. Produção de Gás Natural no Brasil 

 

A produção de gás natural obteve acréscimo de 13,2%, totalizando 31,9 bilhões de 

m³ (23,4 bilhões de m³ no mar e 8,5 bilhões de m³ na terra) em 2014 (Figura 14). Nos últimos 

10 anos, a produção nacional de gás natural apresentou crescimento médio de 6,1% ao ano. O 

Brasil encontra-se na 30ª posição no ranking mundial de produtores de gás natural, com 

produção de 35,1 bilhões de m³ (0,6% do total mundial), após alta de 10,13% em 2015.  

 

Figura 14: Evolução da produção de gás natural (bilhões m³) por localização (terra e mar) 2006-2015 

(Fonte: ANP) 
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O Estado do Rio de Janeiro como maior produtor nacional apresentou em 2014, 

um crescimento de 10,9%, totalizando 11,1 bilhões de m³ e atingindo o maior valor da série 

histórica, com 35% da produção nacional (Figura 15) e 48% da marítima (Figura 16): 

 

Figura 15: Produção de gás natural/UF (2014) 

(Fonte: ANP) 

 

 

Figura 16: Produção de gás natural no mar/UF (2014) 

(Fonte: ANP) 
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Janeiro continuou como principal produtor, apesar do declínio de 8,1%, com volume de 15,2 

milhões de barris (45,3% da produção nacional). 

3.4.2.2. Produção de Petróleo no Brasil 

 

A produção nacional de petróleo apresentou elevação expressiva de 11,4%, 

atingindo 822,9 milhões de barris (média de 2,3 milhões de barris/dia ante a produção média 

de 2 milhões de barris/dia em 2013) em 2014. O Brasil ficou na 13ª colocação do ranking 

mundial de produtores de petróleo, que iniciou a operação de quatro novas plataformas em 

2014: P-62, P-58, FPSO Cidade de Ilhabela e FPSO Cidade de Mangaratiba, sendo as três 

últimas produtoras em campos do pré-sal. Em 2015, o Brasil apresentou um acréscimo de 

8,7%, totalizando 2,5 milhões de barris /dia (2,8% do total mundial), alcançando a 12ª posição 

no ranking de produtores. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que divulgou o 

Balanço Energético Nacional de 2015, os principais motivos do crescimento da produção 

brasileira de petróleo em 2015 foram: o aumento acelerado da produção da plataforma P-58 

na Bacia de Campos e da plataforma FPSO Cidade de Mangaratiba no pré-sal da Bacia de 

Santos; e a antecipação do início da operação da plataforma FPSO Cidade de Itaguaí na Bacia 

de Santos. 

Analisando a localização da produção, 92,5% do total produzido em 2014, foi em 

lavra no mar. O Rio de Janeiro, que vinha registrando reduções sucessivas da produção de 

petróleo desde 2010, reverteu a tendência em 2014 e foi responsável por 74% da produção em 

mar (Figura 17) e 68,4% da produção somando as lavras de mar e terra (Figura 18), passando 

de 1,46 milhão de barris/dia em 2013 para 1,54 milhão de barris/dia em 2014: 

 

Figura 17: Produção de petróleo no mar/UF 

(Fonte: ANP) 
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Figura 18: Produção de petróleo no mar e na terra/UF 

(Fonte: ANP) 

 

A relação reserva/produção (R/P) de petróleo no Brasil, passou de 21,1 anos em 

2013, para 19,6 anos em 2014, demonstrando que a produção cresceu mais rápido do que a 

reserva. 

O motivo para o aumento da produção nacional está vinculado ao crescimento da 

produção nos campos de pré-sal, responsável por 82,3% desse aumento. A produção de 

petróleo na área do pré-sal passou de 110,5 milhões de barris em 2013 para 179,8 milhões de 

barris em 2014, totalizando um aumento de 62,7%, para 492,7 mil barris/dia em média. 

3.4.3. Área do Pré-Sal no Brasil 
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conhecimento geológico”. 

Segundo a Petrobras (http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-
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68% 16% 

7% 
3% 2% 

2% 

2% 
Rio de Janeiro 

Espírito Santo 

São Paulo 

Rio Grande do Norte 

Bahia 

Sergipe 

Outros 

http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/
http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/


43 
 

depositar matéria orgânica há cerca de 150 milhões de anos, uma camada de sal que 

atualmente chega até 2 mil metros de espessura. Essa camada de sal depositou-se sobre a 

matéria orgânica acumulada, retendo-a por milhões de anos, até que processos termoquímicos 

a transformasse em hidrocarbonetos (petróleo e gás natural). No atual contexto exploratório 

brasileiro, a possibilidade de ocorrência do conjunto de rochas com potencial para gerar e 

acumular petróleo na camada pré-sal encontra-se na chamada província pré-sal, o polígono 

citado pela lei 12.351, de aproximadamente 800 km de extensão por 200 km de largura, no 

litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. 

Para demonstrar o grau de importância da produção da área do pré-sal, é possível 

utilizar nota divulgada pela ANP à imprensa, através de seu site 

(http://www.anp.gov.br/?pg=82404&m=pr%E9-sal&t1=&t2=pr%E9-

sal&t3=&t4=&ar=0&ps=1&1472428513272), informando que no mês de junho de 2016 a 

produção de 59 poços da área do pré-sal foi de aproximadamente um milhão de barris de 

petróleo por dia e 38,1 milhões de m³ por dia de gás natural. 

3.4.4 Royalties 

 

Em 2014, foram arrecadados R$ 18,5 bilhões em royalties (Figura 19), 

apresentando um crescimento de 13,6% em relação ao ano de 2013: 

 

Figura 19: Evolução da distribuição de royalties (milhões R$ - valores correntes) sobre a produção de 

petróleo e de gás natural, segundo beneficiários – 2006-2015 

(Fonte: ANP) 
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A Figura 20 apresenta a distribuição dos royalties pelas unidades da federação 

(UF) entre os anos de 2013 e 2014. Ao Estado do Rio de Janeiro, maior produtor nacional de 

petróleo e de gás natural, destinaram-se 59% do total arrecadado entre as unidades da 

federação a título de royalties (Figura 21), superando a marca de R$ 3 bilhões arrecadados em 

2014 (Figura 20): 

 

 

Figura 20: Distribuição dos royalties (mil R$) pelas unidades da federação – 2013/2014 

(Fonte: ANP) 

 

 

Figura 21: Distribuição dos royalties pelas unidades da federação - 2014 

(Fonte: ANP) 
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Em relação à distribuição dos royalties para os municípios, a Figura 22 apresenta 

os valores arrecadados pelos municípios por estado entre os anos de 2013 e 2014. O resultado 

é similar ao dos estados, apresentado acima, e os municípios do Rio de Janeiro receberam 

54% do total arrecadado de royalties (Figura 23), superando a marca de R$ 3 bilhões 

arrecadados nos anos de 2013 e 2014 (Figura 22). 

 

Figura 22: Distribuição dos royalties (mil R$) para os municípios de cada estado – 2013/2014 
(Fonte: ANP) 

 

 

 

Figura 23: Distribuição dos royalties para os municípios por estado - 2014 

(Fonte: ANP) 
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3.4.5. Participações Especiais 

 

Conforme apresentado anteriormente na Lei nº 9.478, de 1997, a participação 

especial 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. 

O recolhimento da participação especial teve aumento de 8,6% em 2014, 

atingindo R$ 16,8 bilhões (Figura 24). Na Figura 25 é possível verificar, em resumo, a 

distribuição das participações pelas UFs: Rio de Janeiro (R$ 5,5 bilhões); Espírito Santo (R$ 

937 milhões); São Paulo (R$ 187 milhões); Amazonas (R$ 70 milhões); e Outros (Rio Grande 

do Norte, Sergipe, Bahia e Maranhão – 44 milhões): 

 

Figura 24: Evolução da distribuição de participação especial (milhões R$) sobre a produção de petróleo e 

de gás natural, segundo beneficiários – 2006-2014 

(Fonte: ANP) 
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Figura 25: Participação especial por UF – 2013/2014 

(Fonte: ANP) 

 

Destaque para o Rio de Janeiro que detém 81% de toda a Participação Especial 

que é direcionada aos estados da federação (Figura 26). 

 

Figura 26: percentual de participação especial por UF - 2014 

(Fonte: ANP) 
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Os 10 maiores arrecadadores concentram 91% do total das participações governamentais, 

como observado na Figura 28. 

 

Figura 27: Participação especial nos municípios fluminenses – 2013/2014 

(Fonte: ANP) 

 

 

 

Figura 28: Percentual arrecadado de participação especial por municípios fluminenses –2014 

(Fonte: ANP) 
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gás na casa de R$ 50 bilhões em 1990 e R$ 440 bilhões em 2010, contabilizando um aumento 

de 780%. 

Com a Petrobras sendo a principal concessionária na indústria de óleo e gás no 

Brasil, parte do PIB do setor é originado por essa empresa. Em 2014, a Petrobras manteve o 

primeiro lugar entre as contratadas que mais produziram petróleo e gás natural: 86% (Figura 

29) e 81,2% (Figura 30) de participação no total respectivamente, apesar dos resultados terem 

sido melhores em 2013 (90,4% e 85,1%). 

 

Figura 29: Percentual de produção de petróleo por concessionário –2014 

(Fonte: ANP) 

 

Figura 30: Percentual de produção de gás natural por concessionário –2014 

(Fonte: ANP) 
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Em média, no período entre 2010 e 2014, a Petrobras foi responsável por 8,8% do 

total de investimentos no país (ou aproximadamente 1,8% do PIB). A participação dos 

investimentos da Petrobras no PIB, apresentada na Figura 31, foi calculada com base nos 

valores divulgados pela empresa e nos dados das Contas Nacionais Trimestrais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
Figura 31: Participação dos investimentos da Petrobras no PIB e na Força Bruta de Capital Fixo (FBCF) 

(Fonte: Petrobras e IBGE) 
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1988 modificou a partilha de recursos dentro da federação, tornando-se os principais 

beneficiários dos royalties e participações especiais, nas finanças públicas do Brasil. 

A teoria a ser analisada é do federalismo fiscal, que segundo Silva (2005) a 

adoção do federalismo fiscal implica em uma distribuição de competências constitucionais 

fiscais entre os diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal), de forma que cada 

um dos níveis tenha autonomia para desenvolver desenhos institucionais com o objetivo de 

disciplinar os procedimentos de contribuição e gestão de tributos, transferências fiscais e 

despesas. 

Os estados e os municípios possuem autonomia para auto-organização e 

normatização própria, autogoverno e autoadministração, conforme previsão constitucional por 

meio do artigo 25, para os estados; e artigos 1º, 18, 29, 30 a 34, para os municípios da 

federação. Dessa maneira, não há impedimento para que entes federados legislem sobre a 

aplicação das rendas de hidrocarboneto por eles recebidas. Um exemplo é o caso do estado do 

Espírito Santo, que, por meio da Lei Estadual nº 8.308/2006, criou o Fundo para Redução das 

Desigualdades Regionais, com o intuito de repassar parcela dos valores percebidos de 

royalties pelo estado para os municípios capixabas não produtores de petróleo (Torronteguy, 

2009). 

A partir da Constituição Federal de 1988, os municípios passaram a ter algumas 

competências privativas como, por exemplo, legislar sobre assuntos de interesse local, como 

previsto no art. 30, inciso I. A seguir são apresentadas as competências privativas dos 

municípios prescritas no artigo 30 da CF/88. 

 Legislar sobre assuntos de interesse local; 

 Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

 Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 

nos prazos fixados em lei; 

 Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

 Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem 

caráter essencial; 

 Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do estado, 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; 
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 Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental; 

 Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do estado, serviços 

de atendimento à saúde da população; 

 Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano; 

 Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 Fonte: CF/88. 

Os municípios devem, portanto, atender demandas sociais por serem responsáveis 

pela prestação de serviços público, assim como realizar políticas públicas como forma de 

suprir as necessidades da população local através de receitas próprias e de transferências 

intergovernamentais. 

O federalismo fiscal, previsto na CF/88, prevê repasse de transferências 

intergovernamentais dos governos federal e estadual para os municípios, da mesma maneira 

que instituiu tributos específicos para compor a arrecadação de receitas próprias. 

Silva (2007), por meio de estudo das finanças dos municípios produtores e 

beneficiários de royalties do RN, destacou que apesar de possuidores de elevadas rendas per 

capita, esses municípios não apresentam os melhores índices de desempenho em finanças e 

em políticas públicas durante o período analisado, considerando o cruzamento de indicadores 

financeiros com os de cunho social. A autora conclui que a distribuição desses recursos por 

meio da descentralização fiscal é importante para garantir autonomia municipal, mas não é 

uma condição necessária para uma gestão pública de qualidade e de bem-estar da população 

local. 

Diante da autonomia fiscal, municípios são capazes de gerar suas próprias 

receitas, mas também contam com as receitas do SUS e do Fundeb, vinculadas à saúde e 

educação, respectivamente. Essas receitas são vinculadas com o objetivo de garantir retorno 

social aos níveis subnacionais. 

Nesse contexto, os royalties e participações especiais do petróleo surgem como 

receitas muitas vezes expressivas, e com poucas vedações à aplicação, o que proporciona ao 

município a capacidade de promover políticas públicas - ainda que por um período 

indeterminado, pelo motivo do recurso petrolífero ter caráter finito – com objetivo de 

aumentar o bem-estar da população local. 
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Conforme apresentado anteriormente, a legislação brasileira estabeleceu veto para 

aplicação das receitas de royalties e participações especiais em pagamento de dívidas e com a 

folha de pagamento de pessoal, porém não há previsão de vinculação para aplicação dessas 

receitas na esfera dos estados e dos municípios. 

No âmbito da União, existe vinculação na aplicação das participações 

governamentais direcionadas para o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e ao 

Comando da Marinha pertencente aos contratos de concessão em regiões fora da área do Pré-

Sal, conforme previsão da Lei nº 12.351/2010.  

No caso do Comando da Marinha, tanto a Lei do Petróleo quanto a Lei nº 

7.990/1989 vincularam a parcela dos recursos para encargos de fiscalização e proteção das 

áreas de produção. No caso do MCT, o destino dos recursos financeiros da área do Pós-Sal é o 

financiamento de programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 

tecnológico aplicados à indústria petroquímica de primeira e segunda geração, além de serem 

direcionados para programas de mesma natureza que tenham por finalidade a prevenção e a 

recuperação de danos causados ao meio ambiente por essas indústrias. 

Desse modo, percebe-se que a regra de vinculação dos royalties e da participação 

especial é apenas para os órgãos integrantes da União, enquanto estados e municípios não 

possuem nenhuma lei específica que vincule a utilização dessa receita. Então, respeitado o 

veto de pagamento de dívidas e de folha de pagamento de pessoal, é discricionário para o 

gestor público estadual ou municipal a aplicação dos recursos ao longo do tempo e na área de 

interesse. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Economia dos Recursos Naturais 

 

O desenvolvimento socioeconômico ligado ao consumo de recursos naturais para 

provimento das gerações atuais pode causar impossibilidade de outras gerações usufruírem 

desses mesmos recursos no futuro. Ao se observar que alguns desses recursos são escassos, 

cabe a reflexão sobre a forma que está sendo feito o consumo desses recursos atualmente, ou 

se deve prover algum tipo de reserva para as gerações futuras. 

A definição desse tipo de renda envolve um desenvolvimento da teoria de 

Hotelling (1931). Dessa forma, a renda seria uma compensação a ser paga ao proprietário do 

recurso natural exaurível em razão da redução do valor de sua jazida, a qual, em decorrência 

da extração, torna-se indisponível no futuro (Postali, 2002). 

 

4.1.1. Regra de Hotelling 

 

Como referência para estudo de recursos naturais não renováveis temos Harold 

Hotelling, economista americano, que publicou um artigo no Journal of Political Economy 

em 1931, sob o título The Economics of Exhaustible Resources. Nesse artigo, foi apresentada 

q microeconomia aplicada à exploração de recursos naturais e elaborada uma ótima proposta 

de política de extração de recursos naturais não renováveis (Krautkraemer, 1998). De acordo 

com sua regra, para que a extração de um recurso natural não renovável no tempo seja 

satisfatória, o preço líquido de uma unidade do recurso que permanece na terra deve crescer a 

uma taxa equivalente à taxa de juros. Ou seja, pode-se dizer que a Renda de Hotelling é o 

custo de oportunidade de extrair hoje o recurso mineral com disponibilidade finita, em 

detrimento da disponibilidade para gerações futuras, que não terão acesso aos recursos e, 

consequentemente, a sua renda. 

Na elaboração dessa regra, Hotelling adotou as seguintes premissas: a) recurso 

natural com uma disponibilidade finita, conhecida e de qualidade homogênea; b) custo de 

extração constante; c) não há descobertas de novos depósitos; d) demanda estacionária; e) 

mercado perfeito; f) certezas quanto ao futuro. Para entender essa regra, vale utilizar a 

explicação de Pearce e Tuner (1990). Pela equação (1), os preços dos recursos naturais 

crescerão à taxa de juros, porém não leva em conta os custos de extração: 
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(1) ~P/P = r 

Sendo: 

 ~P: variação do preço; 

 P: preço; 

 r: taxa de desconto ou de juros.  

Se assumirmos que o custo de extração do recurso é zero, o preço do recurso 

extraído é igual ao preço do recurso na terra. Porém, a equação deve ser mais realista. 

Devemos supor que os custos de extração são positivos e constantes (c), conforme premissa 

de Hotelling. Então, a equação (1) se define da seguinte maneira: 

(2) ~P/(P-c) = r 

O termo (P-c) da equação (2) é designado por Pearce e Turner (1990) como 

royalty. Dessa maneira, R (royalty) = (P-c), ou seja, é o valor do recurso na terra, ou seja, 

deduzidos os custos. 

De acordo com a premissa de mercado perfeito, descrita por Hotelling, e seguindo 

a abordagem microeconômica, nessas condições, o preço é igual ao custo marginal. Diante de 

um recurso não renovável, deve-se acrescentar o custo de oportunidade. Assim, o preço passa 

a ser igual ao custo marginal acrescido do custo de oportunidade. Pode-se concluir que os 

royalties são a diferença entre preço e o custo, e cresce a uma taxa igual à taxa de juros. 

Sendo assim, a equação (2) pode ser reescrita da seguinte maneira: 

(3) ~P/R = r 

Pode-se concluir, diante da formulação de Hotelling, que a questão apresentada é 

de alocação intertemporal de um recurso finito, porque extrair o recurso hoje ou em outro 

momento é indiferente, pois o recurso no solo é valorizado à taxa de juros. Ou seja, a ideia 

central é a existência de uma renda mineral, que, segundo Hotelling, é atualizada (pela taxa de 

juros), fazendo com que seu proprietário seja indiferente ao período de extração. 

O que a regra de Hotelling propõe é uma trajetória de extração que garanta uma 

melhor alocação intertemporal dos recursos. Portanto, existe um comprometimento dos 

recursos naturais não renováveis para a geração futura em função da extração atual. Esse é um 

caso relacionado com justiça intergeracional porque espera-se que essa renda mineral gerada 

no presente seja aplicada de forma a oferecer para a geração futura uma fonte de renda após a 

exaustão dos recursos. Essa questão é a proposta de Hartwick (1977), que argumenta que a 

extração presente de um bem não renovável deve garantir algum benefício à geração futura, 

ou seja, garantir justiça intergeracional. 
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4.1.2. Regra de Hartwick 

 

John M. Hartwick, que publicou Intergenerational Equity and the Investing of 

Rents from Exhaustible Resources, na The American Economic Review em 1977, recomendou 

que as rendas geradas por recursos não renováveis devem ser investidas em acumulação de 

bens de capital, humano ou físico. A Regra de Hartwick diz que é possível manter um nível de 

consumo de recursos per capita constante ao longo do tempo capaz de garantir uma equidade 

entre gerações. Para que isso aconteça, deve-se converter, atualmente, uma parte da renda 

gerada da extração de recursos não renováveis em máquinas e trabalho. Postali (2002), 

resume da seguinte maneira: a Renda de Hotelling deverá ser aplicada em capital reprodutível 

para um país manter seu nível de consumo constante, sendo que o valor dos seus 

investimentos em capital humano ou físico deverá ser, pelo menos, do mesmo volume do 

valor das rendas geradas pela extração de recursos naturais. 

O caso estudado nesta dissertação dos municípios fluminenses beneficiários da 

renda de royalties e participações especiais serve para ilustrar a teoria de Hartwick. A União, 

como única proprietária dos recursos naturais, recebe renda dos concessionários que exploram 

e produzem os hidrocarbonetos e repassa para outros entes federativos, segundo regras 

estabelecidas pela legislação brasileira. Dessa maneira, pela regra de Hartwick, espera-se que 

a renda gerada por essas atividades sejam aplicadas, no nível nacional e subnacional, de uma 

forma que proporcione vantagens socioeconômicas para as gerações atual e futura. No caso 

estudado, a forma de medir essas vantagens será a utilização de indicadores socioeconômicos 

capazes de medir resultados nas áreas de saúde, educação e emprego e renda. Conforme 

aumentam os recursos financeiros provenientes da exploração de hidrocarboneto, deve-se 

analisar o impacto que gerado nos indicadores socioeconômicos municipais.   

A expectativa do cumprimento da regra de Hartwick pode levar a um fenômeno 

que os economistas chamam de a “maldição dos recursos naturais”, que envolve países com 

grandes reservas de recursos naturais com desempenho pior do que aqueles com menores 

reservas (Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs, and Joseph Stiglitz, 2007), conforme descrito a 

seguir. 
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4.2. Maldição dos Recursos Naturais 

 

De acordo com a obra Escaping The Resource Curse (2007), dos autores 

Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs, and Joseph Stiglitz, a maldição dos recursos naturais 

ocorre quando um aumento no valor das exportações de recursos naturais produz uma 

apreciação da taxa de câmbio real que torna a exportação de outras mercadorias mais difícil. 

A moeda estrangeira obtida a partir de recursos naturais, entretanto, pode ser usada para 

comprar bens comercializados internacionalmente, em detrimento dos fabricantes nacionais 

desses produtos. Simultaneamente, os recursos internos (fornecimento de mão de obra ou 

materiais) são deslocados para o setor de recursos naturais, aumentando assim a custos para os 

produtores de outros setores. Caso a referida apreciação cambial não seja minimizada ou 

anulada, a “maldição” se manifesta como crescente exportação dos recursos naturais em 

detrimento dos demais setores da economia que tendem a estagnação (Macartan Humphreys, 

Jeffrey Sachs, and Joseph Stiglitz, 2007). 

A definição acima tem como referência o episódio ocorrido no final da década de 

60 do século XX, o Mal da Holanda ou a Doença Holandesa ou ainda o Paradoxo da 

Abundância. A Holanda apresentava intensa atividade de exploração e produção de gás no 

Mar do Norte. A exportação de grandes volumes de gás produziu saldos comerciais 

extremamente positivos, acarretando uma sobrevalorização da moeda holandesa, atingindo em 

cheio a competitividade de outros bens de exportação da Holanda. Esse fato impôs à Holanda 

um processo de desindustrialização. 

Ultrapassando os efeitos macroeconômicos, de acordo com Shultz (2005), a 

maldição dos recursos naturais pode ser compreendida como o conjunto de efeitos negativos 

que as riquezas extrativas causam sobre a economia e à política. Ao invés de beneficiá-las, 

causam efeitos contrários, como maior nível de pobreza, menor crescimento, desenvolvimento 

mais lento, corrupção e democracia frágil, posicionando esses países, ricos em recursos 

naturais, no final do ranking de inúmeros indicadores de desenvolvimento: 

 

Recursos extrativos como o petróleo e gás natural são nãorenováveis e 

eventualmente se esgotam. Finalmente as receitas geradas podem encobrir 

um mau governo, pois grandes montantes de receitas no curto prazo 

protegem o governo de tomar decisões difíceis e de atuar de forma eficiente. 

(SHULTZ, 2005, p. 14). 
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Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs, and Joseph Stiglitz (2007) reforçam que 

apesar da imagem de enorme riqueza e das oportunidades, o petróleo não tem nenhuma 

garantia de sucesso econômico, nem a sua falta tem sido uma barreira fatal, como exemplo 

apresentado pelos autores sobre a Indonésia e Nigéria.  

Cerca de trinta anos atrás, os dois países tinham renda per capita comparáveis e 

eram fortemente dependentes do petróleo. Porém, em 2007, a renda per capita da Indonésia se 

apresentou quatro vezes maior que a da Nigéria. E ainda explicam que apesar de ter sido 

usada a renda per capita para ilustrar esse caso, a variação dos resultados podem ser 

apresentadas utilizando medida de bem-estar humano, como por exemplo, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas, capaz de resumir informações sobre 

renda, saúde e educação. 

Quais são os motivos para que um governo seja atingido pela maldição dos 

recursos naturais? Com base em pesquisas de economistas e cientistas políticos, Macartan 

Humphreys, Jeffrey Sachs, and Joseph Stiglitz (2007) elencam alguns desses motivos: 

 Recursos naturais (petróleo e gás natural) não são renováveis: podem ser analisados 

com uma fonte de renda que será consumida ao longo do tempo, mas com previsão de 

esgotamento. O recurso de hoje não estará presente no futuro, ou seja, a renda de hoje 

também não poderá ser usufruída no futuro; 

 Volatilidade: a renda originada da exploração e produção dos recursos minerais está 

relacionada com três fatores que variam ao longo do tempo: taxas de extração; renda 

mineral paga aos beneficiários; e valor e/ou preço, de petróleo e de gás natural 

produzidos. Pode-se somar aos três fatores a volatilidade das despesas, que podem 

atingir níveis altos em anos com boa arrecadação, da mesma forma que cortes em anos 

de pouca arrecadação, fazendo com que os benefícios conquistados em determinados 

anos sejam transitórios; 

 Renda de consumo: a renda mineral é gasta pelos governos como se fosse renda de 

consumo, mas na verdade deveria ser aplicada como renda de capital. A estratégia 

seria a conversão de maior parte do estoque de recursos naturais em ativos financeiros, 

investindo os ativos numa carteira diversificada e tratar os juros sobre os ativos 

financeiros como renda; 

 Pressões por gastos: dois tipos de pressões podem ser enfrentadas por políticos ao 

terem acesso a fonte de receita originada da exploração de petróleo e gás. O primeiro 

seria a incerteza de permanência no poder, acelerando as despesas em busca de 
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resultados que os mantenham mais tempo nas funções públicas. A segunda pode surgir 

através dos próprios eleitores que exigem mudanças rápidas e visíveis no bem estar da 

população em troca de apoio político; 

 Investimento insuficiente em educação: governos não investem na formação de 

trabalhadores qualificados para trabalhar em setores diferentes do óleo e gás, criando 

lacunas na força de trabalho em momentos de crises da exploração das riquezas 

minerais. O resultado é a redução ou a alocação indevida da parcela da renda gasta em 

educação, provocando um reflexo nos índices educacionais. A lógica utilizada pelos 

autores é que quando a riqueza de um Estado depende de investimentos em fabricação 

ou outras atividades produtivas, os investimentos em capital humano são parte 

importante da criação dessa riqueza. Porém, quando essa riqueza é originada de 

recursos naturais, estes investimentos não são necessários para a realização da receita 

atual; 

 Corrupção: a grande disponibilidade, no curto prazo, pode aumentar a oportunidade de 

captura de ativos financeiros por líderes políticos, que podem usar essa riqueza para 

manutenção do poder; 

 Prestação de contas: governos capazes de gerar receitas provenientes de petróleo e gás 

natural são menos dependentes de tributação dos cidadãos. Como resultado, esses 

governos baseiam-se em fontes de renda “externas” (não tributárias) e têm menos 

necessidade de desenvolver burocracias para aumentar a receita e prestar contas aos 

contribuintes. Essa suposta independência financeira, acarreta a falta de necessidade 

do governo se envolver com atividades que apoiem a economia. 

Nos últimos 20 anos, uma quantidade significativa de pesquisas mostrou que o 

desenvolvimento impulsionado por recursos naturais não promove o crescimento econômico e 

ainda conduz, com frequência, a uma situação social e econômica pior se comparada à 

situação anterior ao início da extração de recursos (Shultz, 2005).  Conforme os estudos de 

Shultz, a “maldição dos recursos naturais” atingiu uma grande quantidade de países, em 

diversos continentes e em diversos momentos históricos, com destaque para os casos da 

África do Sul, Azerbaijão, Cazaquistão, Chade, Croácia, Indonésia, México, Mongólia, Peru e 

Uganda. O autor ainda revela que muitos estudos demonstraram que os países que carecem de 

recursos petrolíferos e minerais apresentam um maior crescimento per capita do Produto 

Interno Bruto (PIB) do que os países ricos nesses recursos. Ao examinar 48 países, nos quais 
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o petróleo correspondia a mais de 30% das exportações totais entre 1965 e 1995, quase a 

metade se encontrava na terça parte inferior do IDH em 2002. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa, Sachs e Warner (2001) encontraram 

evidências que sugerem que os países altamente dependentes de recursos naturais apresentam 

taxas de crescimento do PIB modestos quando comparados com outros sem o mesmo grau de 

dependência. 

Giles Atkinson e Kirk Hamilton, no artigo Savings, GrowthandtheResource Curse 

Hypothesis (2003), explicam que a “maldição” pode ser manifestada por causa da 

incapacidade dos governos de gerenciar grandes receitas de recursos naturais de forma 

sustentável. A relação investigada foi entre a maldição dos recursos naturais e a qualidade 

institucional em um painel com 91 países observado durante dezesseis anos, para diversos 

tipos de recursos naturais, como: petróleo; gás natural; carvão; ferro; ouro; recursos florestais; 

entre outros. O estudo conclui que os países mais afetados pela “maldição dos recursos” 

exibiram perfis fiscais problemáticos e baixo nível de poupança interna, de modo que os 

rendimentos dos recursos foram desperdiçados no financiamento das despesas 

governamentais comuns. Por outro lado, os países que investiram em capital físico e humano 

foram capazes de evitar o fenômeno. 

Utilizando outro viés, Tobias Kronenberg confirma a relação negativa entre a 

abundância de recursos naturais e crescimento socioeconômico no artigo The curse of natural 

resources in thetransition economies (2004). Kronenberg utiliza a educação básica como um 

proxy para o capital humano, sendo uma das principais causas da maldição dos recursos 

naturais nos países em desenvolvimento. 

Apesar dos estudos citados acima, que apontam que a renda oriunda de extração 

de recursos naturais leva a um resultado negativo do ponto de vista de desenvolvimento 

socioeconômico, acredita-se que essa “maldição” pode ser uma bênção, se bem apropriada. 

Como tal, o setor da energia detém tanto uma promessa e uma ameaça em termos de 

desenvolvimento: ele pode liderar o desenvolvimento econômico e externalidades positivas 

em termos de geração de riqueza e redistribuição de bem-estar, como também pode catalisar 

processo predatório em setores econômicos e políticos. 

Somando-se ao debate, e contrariamente, Dunning (2008), em uma análise sobre o 

petróleo e outras formas de externalidades de exploração da riqueza mineral, sugeriu que a 

exploração de recursos naturais possa promover tanto o autoritarismo quanto a democracia. 

Os rendimentos dos recursos também podem mitigar a redistribuição do rendimento privado, 

através dos impostos e, assim, aumentar a atratividade da democracia, o que Dunning chama 
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de um efeito indireto dos recursos naturais. No entanto, existe a possibilidade de efeitos 

atenuantes da estrutura de governança, arranjos políticos e ambientes institucionais em vigor. 

Ou seja, o grau de independência das instituições políticas e econômicas nacionais, capazes de 

restringir o comportamento oportunista dos agentes políticos e econômicos, espera-se que 

quanto maior for a autonomia de tais instituições, maiores os incentivos de fortalecimento do 

governo. 

Seguindo a mesma teoria de Dunning, Mehlum, Moene e Torvik (2006) veem 

diferentes resultados para governos com abundância de recursos naturais dependendo do 

arranjo institucional que os regem. Os autores explicam que em países com instituições fracas, 

a abundância de recursos pode levar ao crescimento econômico ruim. Porém, países mais 

fortes institucionalmente são mais capazes de atingir resultados melhores e de mitigar os 

efeitos negativos da abundância de recursos naturais. Como diz North, "instituições fornecem 

a estrutura de incentivos de uma economia; como que a estrutura evolui, ela molda a direção 

da mudança econômica para o crescimento, estagnação ou declínio" (North 1991, p. 97). 

Para o caso em estudo nos municípios do Rio de Janeiro, rico em reservas de 

petróleo e gás natural, será importante verificar se a afirmativa é verdadeira: "os recursos 

naturais colocam os arranjos institucionais em teste, por isso que a maldição dos recursos 

aparece apenas em países com instituições inferiores" (Mehlum, Moene e Torvik, 2006, p.3). 

Segundo Becker e Egler (1998), no livro Brasil: Uma Nova Potência Regional na 

Economia Mundo, em nenhum momento histórico o Brasil experimentou tal “maldição”. 

Durante a década de 70, o Brasil foi dependente de importações petrolíferas e procurou uma 

resposta para superar os desequilíbrios em seu balanço de pagamentos, através do 

acionamento da última etapa de substituição de importações, reforçando seu parque industrial. 

Se a “maldição” não tem a mesma importância que outras maldições que 

assombram o desempenho nacional no âmbito macroeconômico nacional, talvez, no nível 

subnacional, alguns estados ou municípios estejam presenciando alguns problemas oriundos 

do mal dos recursos naturais, em função da grande quantidade de royalties petrolíferos que 

recebem sem uma política clara de alocação (SERRA e MOTHÉ, 2007). Portanto, esta 

dissertação pretende estudar o impacto da alocação dos recursos provenientes do petróleo e 

gás natural nos indicadores socioeconômicos, possibilitando o diagnóstico da presença da 

maldição de recursos naturais nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nesta seção será apresentada a maneira como os dados foram coletados e tratados, 

e a metodologia aplicada no estudo. Será possível conhecer as fontes de consulta e as 

informações necessárias para a construção do modelo estatístico adotado, assim como suas 

variáveis dependentes e de controle. 

Todos os dados constantes neste estudo dizem respeito aos 87 municípios 

beneficiários das receitas petrolíferas, representados na tabela 9; e aos cinco municípios não 

beneficiários representados na tabela 10: 

Municípios Beneficiários 

Angra dos Reis Itaocara Quissamã 

Aperibé Itaperuna Resende 

Araruama Itatiaia Rio Bonito 

Armação dos Búzios Japeri Rio Claro 

Arraial do Cabo Laje do Muriaé Rio das Flores 

Barra do Piraí Macaé Rio das Ostras 

Barra Mansa Macuco Rio de Janeiro 

Belford Roxo Magé Santa Maria Madalena 

Bom Jardim Mangaratiba Santo Antônio de Pádua 

Bom Jesus do Itabapoana Maricá São Fidélis 

Cabo Frio Mendes São Francisco de Itabapoana 

Cachoeiras de Macacu Mesquita São Gonçalo 

Cambuci Miguel Pereira São João da Barra 

Campos dos Goytacazes Miracema São João de Meriti 

Cantagalo Natividade São José de Ubá 

Carapebus Nilópolis São José do Vale do Rio Preto 

Cardoso Moreira Niterói São Pedro da Aldeia 

Carmo Nova Friburgo São Sebastião do Alto 

Casimiro de Abreu Nova Iguaçú Saquarema 

Conceição de Macabu Paracambi Seropédica 

Cordeiro Paraty Silva Jardim 

Duas Barras Paty do Alferes Sumidouro 

Duque de Caxias Petrópolis Tanguá 

Engenheiro Paulo de Frontin Pinheiral Teresópolis 

Guapimirim Piraí Trajano de Morais 

Iguaba Grande Porciúncula Valença 

Itaboraí Porto Real Varre-Sai 

Itaguaí Quatis Vassouras 

Italva Queimados Volta Redonda 
Tabela 9: Relação dos municípios beneficiados pelas receitas de royalties e participações especiais 

(Fonte: ANP) 
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Municípios Não Beneficiários 

Areal 

Comendador Levy Gasparian 

Paraíba do Sul 

Sapucaia 

Três Rios 
Tabela 10: Relação dos municípios não beneficiados pelas receitas de royalties e participações especiais 

(Fonte: ANP) 

 

5.1. Coleta e Tratamento de Dados 

 

Avaliar a função socioeconômica dos royalties e participações especiais do 

petróleo e gás natural sobre os municípios fluminenses implica em conceituar um grau de 

bem-estar e escolher indicadores socioeconômicos que sinalizem melhorias qualitativas na 

população dessas municipalidades. A mensuração, porém, do nível de bem-estar de uma ou 

mais comunidades envolve, além da dimensão econômica, aspectos sociais, culturais, 

biológicos e ambientais, igualmente relevantes e de complexo tratamento teórico e prático. 

Diante da divulgação de informações oficiais pelos órgãos públicos é possível 

gerar indicadores de gestão dos recursos públicos, possibilitando a avaliação de resultados das 

alocações de recursos financeiros para a população de um município. Diante disso, é 

frequente o emprego de indicadores socioeconômicos como um recurso metodológico para 

refleti os fenômenos sociais observados. 

Com o objetivo de avaliar a contribuição socioeconômica dos royalties e 

participações especiais do petróleo sobre os municípios, escolheram-se indicadores 

socioeconômicos que medissem as melhorias qualitativas de bem-estar da população. A 

mensuração do nível de bem-estar de um ou mais municípios envolve, além da dimensão 

econômica, aspectos sociais, culturais, biológicos e ambientais, igualmente relevantes e de 

complexo tratamento teórico e prático. 

Diante da escassez de indicadores que retratassem as dimensões socioeconômicas 

das municipalidades e da limitação temporal em relação à coleta dos mesmos, foi necessária a 

escolha de três índices de nível subnacional que serviram de base para este estudo, a saber: 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Índice de Gini e Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal. Além dos índices foram necessárias informações municipais 

sobre royalties e participações especiais de petróleo e gás natural, receita orçamentária e 

produto interno bruto (PIB) per capita. 
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Para coletar informações do PIB per capita foram necessárias informações do PIB 

municipal que se encontra no endereço eletrônico do IBGE 
2

. No caso dos números 

populacionais, foram coletados através das informações dos Censos para os anos de 2000 e de 

2010. Para os períodos de 2001 até 2009, e de 2011 até 2016, foram coletados dados por meio 

da estimativa de população do IBGE
3
. 

Os dados referentes aos royalties e às participações especiais recebidos pelos 

municípios fluminenses foram coletados a partir do endereço eletrônico da Universidade 

Cândido Mendes: http://inforoyalties.ucam-campos.br/informativo.php, com base em 

informações originais da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP). 

Para os dados de receita orçamentária, foi feita coleta no endereço eletrônico do 

IBGE
4
. Nos casos de ausência de informação sobre receitas orçamentárias dos municípios na 

base de dados do IBGE entre os anos de 1999 e 2008, foi utilizada a fonte da Universidade 

Cândido Mendes. Para os casos de ausência de informação sobre as receitas orçamentárias 

dos municípios entre os anos de 2009 e 2014, foram utilizadas outras fontes de informação, 

como balanços municipais coletados na Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e os Relatórios 

Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), do sexto bimestre, divulgados pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Com as informações necessárias em mãos, foi elaborada uma base única de dados 

com distribuição pelos municípios ao longo dos anos de 1999 e 2016. Apesar de o período 

analisado compreender 17 anos, o estudo ficou limitado ao período referente à coleta de 

informações dos índices socioeconômicos, que serviram como variáveis dependentes nos 

estudos realizados. 

Segundo Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs, and Joseph Stiglitz (2007), apesar 

da imagem de enorme riqueza e das oportunidades, o petróleo não tem nenhuma garantia de 

sucesso econômico. Os autores ainda afirmam que a variação dos resultados pode ser 

apresentada utilizando medidas de bem-estar humano, como por exemplo, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas, capaz de resumir informações sobre 

renda, saúde e educação. Baseado nisso, foram escolhidos índices que conseguem medir e 

retratar a realidade do nível municipal brasileiro. A seguir, serão apresentados os índices 

utilizados nos modelos implementados no estudo. 

                                                           
2
 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330010. 

3
 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2016/default.shtm. 

4
 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330010. 
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5.1.1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

 

Segundo Atlas Brasil, responsável pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

formado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP), por meio de seu 

endereço eletrônico
5
, em 2012, foi assumido o desafio de adaptar a metodologia do IDH 

Global para calcular o IDH Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios brasileiros. O cálculo 

foi realizado a partir das informações dos 3 últimos Censos Demográficos do IBGE – 1991, 

2000 e 2010 – com base nos municípios existentes no ano de 2010. 

O resultado do trabalho feito pelo Atlas Brasil é a medição do IDHM brasileiro nas 

mesmas três dimensões do IDH Global (longevidade, educação e renda), porém com 

adequação da metodologia global ao contexto brasileiro e levando em consideração a 

disponibilidade de indicadores nacionais. 

Assim, o IDHM (incluindo os componentes IDHM Longevidade, IDHM 

Educação e IDHM Renda) revela o histórico dos municípios em três importantes dimensões 

do desenvolvimento humano durante duas décadas da história brasileira. 

O IDHM tornou-se importante por ser capaz de comparar os municípios e 

popularizar o conceito de desenvolvimento das pessoas, realizando um contraponto em 

relação ao PIB, que limita a análise ao crescimento econômico. Além disso, o IDHM pode 

servir de estímulo para formuladores e implementadores de políticas públicas no nível 

subnacional priorizarem a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

O IDHM é calculado levando em conta a média geométrica dos três componentes 

conforme a Atlas Brasil define: 

 Vida longa e saudável é medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada por 

método indireto, a partir dos dados dos Censos Demográficos do IBGE. Esse 

indicador mostra o número médio de anos que uma pessoa nascida em determinado 

município viveria a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de 

mortalidade. 

 Acesso a conhecimento é medido por meio de dois indicadores. A escolaridade da 

população adulta é medida pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade 

com ensino fundamental completo - tem peso 1. O fluxo escolar da população jovem é 

medido pela média aritmética do percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a 

                                                           
5
 http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/. 
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escola, do percentual de jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental, do percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental 

completo e do percentual de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo - tem 

peso 2. A medida acompanha a população em idade escolar em quatro momentos 

importantes da sua formação. Isso facilita aos gestores identificar se crianças e jovens 

estão nas séries adequadas nas idades certas. A média geométrica desses dois 

componentes resulta no IDHM Educação. Os dados são do Censo Demográfico do 

IBGE. 

 Padrão de vida é medido pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média dos 

residentes de determinado município. É a soma da renda de todos os residentes, 

dividida pelo número de pessoas que moram no município – inclusive crianças e 

pessoas sem registro de renda. Os dados são dos Censos Demográficos do IBGE. 

O resultado é um número que varia entre 0 e 1. Quando mais próximo de 1, maior 

o desenvolvimento humano de um município. As faixas de desenvolvimento humano 

municipal foram definidas pelo Atlas Brasil da seguinte forma: 

 De 0 até 0,499 – IDHM muito baixo; 

 De 0,500 até 0,599 – IDHM baixo; 

 De 0,600 até 0,699 – IDHM médio; 

 De 0,700 até 0,799 – IDHM alto; 

 De 0,800 até 1 – IDHM muito alto. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) foi coletado no 

endereço eletrônico do IBGE
6
. 

5.1.2. Índice de Gini 

 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Índice de Gini, 

criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. Tal índice aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais ricos e dos mais pobres, com variação de zero a um. O valor zero 

representa a igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um é o extremo oposto, ou 

seja, uma só pessoa detém toda a riqueza. O Índice de Gini de renda domiciliar per capita para 

                                                           
6
 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=330010. 
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os municípios fluminenses foi coletado na base de dados do Ministério da Saúde no endereço 

eletrônico: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/ibge/censo/cnv/ginirj.def.  

O Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. 

No resultado do Universo do Censo Demográfico de 2010 (Censo IBGE 2010), o Brasil 

aparece com índice Gini de 0,525, enquanto o Estado do Rio de Janeiro apresentou 0,530, 

entre os 10 piores estados brasileiros. 

País Índice Gini 

Brasil 0,525 

Regiões Índice Gini 

Sul 0,48 

Sudeste 0,511 

Norte 0,525 

Nordeste 0,53 

Centro-Oeste 0,543 

Tabela 11: Índice Gini no Brasil e Regiões Geográficas 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Estados 

Índice 

Gini 

Santa Catarina 0,454 

Mato Grosso 0,485 

Paraná 0,486 

Rondônia 0,489 

Rio Grande do Sul 0,489 

Minas Gerais 0,494 

Goiás 0,495 

São Paulo 0,502 

Espírito Santo 0,506 

Mato Grosso do Sul 0,508 

Pará 0,518 

Maranhão 0,521 

Acre 0,524 

Bahia 0,526 

Ceará 0,528 

Tocantins 0,529 

Alagoas 0,529 

Paraíba 0,53 

Pernambuco 0,53 

Rio de Janeiro 0,53 

Rio Grande do Norte 0,531 

Roraima 0,535 

Amapá 0,536 

Piauí 0,536 

Amazonas 0,538 
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Sergipe 0,543 

Distrito Federal 0,591 

Tabela 12: Índice Gini dos Estados Brasileiros 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

No caso dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, analisado nos anos de 2000 

e 2010, segundo Censo Demográfico do IBGE, ocorreu melhoria no índice Gini em 78 dos 92 

municípios. Os municípios que não melhoraram o índice em 10 anos foram: Bom Jesus do 

Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Iguaba Grande, 

Macaé, Nilópolis, Niterói, Pinheiral, Porciúncula, Quissamã, Rio Claro e Rio de Janeiro. 

Mesquita foi desconsiderado dessa análise porque não apresentou índice de Gini em 2000, 

dado que sua emancipação ocorreu em 1999. 

De todos os municípios que apresentaram piora no Índice de Gini, vale destacar 

alguns que estão entre os que mais arrecadam royalties e participações especiais no Estado do 

Rio de Janeiro, conforme tabela 13: 

 

Posição na 

Arrecadação de 

Royalties+PE 

Municípios Gini 2000 Gini2010 Royalties+PE 

1º Campos dos Goytacazes 0,575 0,5756  R$      9.382.039.790,75  

2º Macaé 0,5638 0,5664  R$      3.945.593.410,19  

6º Quissamã 0,5209 0,5402  R$         913.162.354,75  

8º Rio de Janeiro 0,615 0,6391  R$         613.956.561,58  

10º Niterói 0,5883 0,5983  R$         580.222.951,64  

16º Carapebus 0,4376 0,4413  R$         287.869.874,64  

18º Cachoeiras de Macacu 0,5037 0,5077  R$         237.757.349,63  

33º Nilópolis 0,4795 0,4805  R$            69.684.686,40  

53º Bom Jesus do Itabapoana 0,538 0,5709  R$            49.805.520,34  

65º Iguaba Grande 0,5634 0,567  R$            42.727.087,87  

67º Porciúncula 0,5485 0,572  R$            40.771.219,39  

78º Pinheiral 0,5302 0,5378  R$            35.168.924,51  

85º Rio Claro 0,5164 0,5228  R$            32.542.592,37  
Tabela 13: Posição na Arrecadação de Royalties+PE 

(Fonte: IBGE + ANP) 

 

Os municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã, Rio de Janeiro, 

Niterói, Carapebus e Cachoeiras de Macacu, estão entre os 20 municípios que mais receberam 

royalties e participações especiais no Estado do Rio de Janeiro. 

5.1.3. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - IFDM 
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Utilizado para medir o desenvolvimento socioeconômico, o Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) acompanha três áreas: Emprego&Renda, Educação e 

Saúde. Especificamente, são acompanhadas as conquistas e os desafios socioeconômicos 

brasileiros pelo prisma da competência municipal: atenção básica em Saúde, Educação 

Infantil e Fundamental e a manutenção de um ambiente de negócios propício à geração local 

de Emprego e Renda. O quadro abaixo apresenta as variáveis que compõem o Índice FIRJAN 

de Desenvolvimento Municipal. 

IFDM 

     Emprego & Renda 

 

Educação 

 

Saúde 

Geração de emprego formal 

 

Matrículas na educação infantil 

 

Número de consultas pré-natal 

Absorção da mão de obra local 

 

Abandono no ensino fundamental 

 

Óbitos por causas mal definidas 

Geração de renda formal 

 

Distorção idade-série no ensino 

fundamental 

 

Óbitos infantis por causas 

evitáveis 

Salários médios do emprego formal 

 

Docentes com ensino superiorno 

ensino fundamental 

 

Internação sensível à atenção 

básica (ISAB) 

Desigualdade 

 

Média de horas aula diárias no 

ensino fundamental 

 

  

  

 

Resultado do IDEB no ensino 

fundamental 

 

  

  

 

  

 

  

Fonte: Ministério do Trabalho e 

Emprego 

 

Fonte: Ministério da Educação 

 

Fonte: Ministério da Saúde 

Figura 32: Quadro-resumo dos componentes do IFDM por área de desenvolvimento 

Fonte: Firjan. 

 

A leitura do índice é feita da seguinte maneira: o índice varia de 0 a 1, sendo que, 

quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento do município. O índice baseia-se na 

conjugação das três vertentes – Educação, Saúde, Emprego&Renda – como construção do 

desenvolvimento de uma cidade. 

O Índice da Firjan de Desenvolvimento Municipal foi coletado através do 

endereço eletrônico http://www.firjan.com.br/ifdm/. De acordo com a análise da Firjan 

(2015), entre 2005 e 2013, período que compreende a série histórica do IFDM, a economia 

brasileira passou por um momento de expansão do Produto Interno Bruto (PIB), com avanço 

de 35%, gerando em todo o país quase 16 milhões de novos postos formais de trabalho, com 

aumento do rendimento médio em 28%, já descontados os efeitos inflacionários. Tal ambiente 

econômico foi determinante para a expansão dos recursos com a arrecadação de tributos para 

financiamento das políticas públicas (seja via arrecadação própria ou transferências) e, 

consequentemente, da maior atuação social dos governos. Isso pode ser comprovado pelo 

crescimento na arrecadação de royalties e participações especiais dos municípios do Estado 
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do Rio de Janeiro no mesmo período analisado pela Firjan. Entre 2005 e 2013, o aumento foi 

de 38,57% na arrecadação, conforme figura 33: 

 

 
 

Figura 33: Evolução na arrecadação de royalties e participações (x 1 milhão) especiais dos municípios 

fluminenses entre 2005 e 2013 

(Fonte: ANP) 

 O IFDM pode ser classificado em 4 categorias: baixo (0 a 0,4), regular (0,4 a 

0,6), moderado (0,6 a 0,8) e alto (0,8 a 1) desenvolvimento. Os municípios do Rio de Janeiro 

apresentaram aumento na média no período de 2005 a 2013, conforme a figura 34: 

 

 
Figura 34: Evolução do IFDM do Brasil e IFDM médio dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

(Fonte: Firjan) 

 

 

Em 2013, o IFDM do Brasil foi de 0,74 pontos, enquanto no mesmo ano, a média 

do IFDM Geral dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro foi de 0,71, divididos nas 

categorias da seguinte maneira: 

 R$3.000,00  

 R$3.500,00  
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Categorias 

Percentual de 

Municípios 

Alto 8% 

Moderado 89% 

Regular 3% 

Baixo - 
Tabela 14: Percentual de Municípios por categoria do IFDM. 

Fonte: Firjan. 

 

Ainda sobre a análise de 2013, última medição do IFDM Geral, os 10 melhores 

índices IFDM (tabela 15) e os 10 piores (tabela 16) encontram-se abaixo: 

Município IFDM Geral 

Colocação 

Ranking 

Nacional 

Resende 0,844100566 119 

Nova Friburgo 0,831403278 186 

Niterói 0,830219973 192 

Rio de Janeiro 0,828146291 210 

Macaé 0,822661048 246 

Itaperuna 0,820167396 269 

Volta Redonda 0,808627742 362 

Piraí 0,794253378 488 

Petrópolis 0,790438866 531 

Teresópolis 0,787626495 560 

Tabela 15: 10 melhores índices IFDM Geral. 

(Fonte: Firjan) 

 

O município com melhor índice encontra-se na 116ª posição entre os 5.570 

municípios brasileiros, enquanto o 10º colocado está na 560ª posição. 

Município IFDM Geral 

Colocação 

Ranking 

Nacional 

Japeri 0,54 4521 

São Sebastião do Alto 0,58 3950 

Varre-Sai 0,59 3827 

Cambuci 0,59 3825 

Conceição de Macabu 0,60 3739 

Laje do Muriaé 0,61 3518 

Cardoso Moreira 0,61 3477 

Santa Maria Madalena 0,63 3256 

Belford Roxo 0,63 3207 

Queimados 0,64 3123 

Tabela 16: 10 piores índices IFDM Geral. 

(Fonte: Firjan) 
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Já na parte debaixo da tabela, o município com pior índice encontra-se na 4521ª 

posição. Nessa relação da tabela 16 todos estão em pior colocação que mais da metade dos 

municípios de todo o Brasil. 

Como forma de não se restringir apenas a questão de posição no ranking, é 

necessária uma análise do progresso do município em um período de tempo. Com esse 

propósito, que foram analisados os 87 municípios do Estado do Rio de Janeiro que recebem 

royalties e participações especiais. 

5.2. Metodologia Aplicada 

 

O estudo foi dividido em duas etapas diferentes. A primeira foi feita aplicando-se 

os métodos de regressão em painel nos municípios que são beneficiários das receitas de 

petróleo e gás. A segunda foi feita com análise dos dados específicos dos municípios com 

maior dependência de receita de royalties e participações especiais versus os municípios que 

não são beneficiários de tal receita. 

A primeira etapa foi executada aplicando os métodos de regressão em painel, que 

possibilitou acompanhar a evolução das variáveis de cada município no tempo. Isto é, tivemos 

a dimensão entre municípios (between) e intra tempo (within) das variáveis. Optou-se pelo 

uso do modelo de efeitos fixos em todas as especificações, uma vez que ele é consistente para 

a maioria dos casos, pois permite Cov(xit,αi) ≠ 0 sem viesar os β's (Cameron e Trivedi, 2009).  

Além disso, permite a inclusão de efeitos fixos por município (αi) e de tempo (θt), garantindo 

assim um amplo conjunto de controles. O primeiro controla para todos os elementos que são 

invariantes no tempo (e.x. o fato de ser um município litorâneo). O segundo controla para 

tudo o que é comum a todos os municípios em um dado momento no tempo (e.x. efeito de 

eleições estaduais, choques econômicos ao nível de estado etc). 

Assim, o modelo se caracteriza pela seguinte estrutura: 

 

  

Sendo: 

     – variável dependente; 

   – intercepto; 

                 - coeficiente dos royalties e participações especiais; 
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    – coeficiente das variáveis de controle (receita orçamentária e PIB per 

capita); 

   – efeito fixo de indivíduo; 

   – efeito fixo de tempo; 

     - erro aleatório. 

 

As variáveis dependentes do modelo foram: 

 Índice Gini; 

 IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; 

 Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal: IFDM - Geral, IFDM - Saúde, 

IFDM - Educação e IFDM - Emprego e Renda; 

 Percentual de investimento em educação acima do mínimo previsto em lei: % 

Sobre. Educação; 

 Percentual de investimento em saúde acima do mínimo previsto em lei: % 

Sobre. Saúde. 

O objetivo consiste em observar a relação entre as receitas oriundas da exploração 

de petróleo e gás natural recebidos pelos governos e os indicadores de IDH-M, Índice de Gini 

e Índice Firjan (IFDM). Essas receitas são representadas pela variável “Royalties” que inclui, 

ainda, as Participações Especiais (pagamento adicional com o objetivo de capturar parte da 

renda petrolífera extraordinária auferida pelos campos que apresentam grande lucratividade). 

As duas últimas variáveis dependentes, elencadas acima, foram utilizadas como 

forma de verificar se existe um aumento do percentual obrigatório aplicado em educação e 

saúde nos municípios fluminenses. O objetivo foi de observar se as receitas oriundas da 

exploração petrolífera influenciam na decisão de se investir mais ou menos em educação e 

saúde do que o previsto em lei. 

No Brasil, o direito à saúde está garantido na Constituição Federal (art. 196) e 

organizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei Orgânica Federal 

8.080/90. Desde 2000, o financiamento do SUS tem como marco legal a Emenda 

Constitucional n. 29, que estabeleceu percentuais de investimentos a serem aplicados na área 

de saúde. Nos termos do artigo 77 do ADCT, a partir do exercício de 2004, os municípios 

devem aplicar, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 156 e dos recursos que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b, e § 3º da 

Constituição Federal em ações e serviços de saúde. 
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No caso da educação, a Constituição Brasileira (artigo 212) dispõe que a aplicação 

de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - no caso dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios - não podem ser inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita 

Líquida de Impostos e Transferências. 

Sobre as variáveis de controle do modelo, foram utilizadas a receita orçamentária 

do município naquele ano (desconsiderando valores relativos aos royalties e participações 

especiais) e o PIB per capita municipal, que captura outros aspectos econômicos. 

Por se tratar de valores monetários, as variáveis foram atualizadas para o ano de 

2013, considerando o INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Nessas 

mesmas variáveis, por questão de escala dos valores, foi utilizada a forma logarítmica.  

Com a utilização do software Stata 14.1, as regressões foram estimadas utilizando 

o método de mínimos quadrados ordinários, e em todos os modelos as regressões foram 

divididas em clusters no nível do município, que foi importante para a correção dos erros-

padrão do modelo, e permitiu uma inferência mais rigorosa. Os erros-padrão em cluster, no 

município, controlam para uma inferência mais precisa e para o problema de autocorrelação 

serial. (Hoechle, 2007). 

Conforme descrito anteriormente, os cinco municípios que não recebem receitas 

petrolíferas foram retirados das regressões para não apresentarem resultados com viés, de 

modo que por não receberem royalties e participações especiais apresentariam zero em seus 

valores para toda a série, alterando os resultados. 

Abaixo, a estatística descritiva das duas amostras de municípios nas tabelas 17 e 

18: 

 

Amostra dos Municípios Beneficiários de Royalties e 
Participações Especiais 

Variáveis Obs. Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo 

log(Royalties + 1)  1218 15,500 3,438 0,000 20,416 

log(Part. Especial +1)  1218 2,145 5,653 0,000 20,503 

log(Royalties + Part. +1)  1218 15,541 3,480 0,000 21,154 

População 1218 181008,500 680653,400 4405,000 6498837,000 

PIB 957 5,11E+09 2,30E+10 6,17E+07 2,83E+11 

log(PIB per capita +1)  957 9,811 0,739 8,699 12,767 

log(Receita Orça. + 1)  928 18,364 1,216 16,321 23,828 

Índice de Gini  87 0,506 0,041 0,423 0,639 

IDHM  87 0,708 0,040 0,584 0,837 

IFDM - Geral  783 0,671 0,072 0,441 0,849 

IFDM - Saúde  783 0,736 0,097 0,405 0,949 
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IFDM - Educação  783 0,710 0,085 0,443 0,900 

IFDM - Emprego/Renda  783 0,567 0,131 0,250 0,896 

INPC2013  1218 1,232 0,262 0,852 1,690 

% Educação 522 29,164 3,271 21,730 39,970 

% Saúde 1131 24,895 8,280 4,840 86,410 

% Mín. Educação 522 25,000 0,000 25,000 25,000 

% Mín. Saúde 1131 14,940 0,378 11,800 15,000 

% Sobre. Educação  522 4,164 3,271 -3,270 14,970 

% Sobre. Saúde  1131 9,955 8,252 -9,700 71,410 
Tabela 17: Estatística descritiva da amostra dos municípios beneficiários de royalties e participações 

especiais 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

 

Amostra dos Municípios não Beneficiários de Royalties e 
Participações Especiais 

Variáveis Obs. Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo 

log(Royalties + 1)  70 0,000 0,000 0,000 0,000 

log(Part. Especial +1)  70 0,000 0,000 0,000 0,000 

log(Royalties + Part. +1)  70 0,000 0,000 0,000 0,000 

População 65 30968,060 25724,850 8180,000 79264,000 

PIB 41 6,78E+08 7,03E+08 1,55E+08 2,89E+09 

log(PIB per capita +1)  41 9,947 0,311 9,375 10,510 

log(Receita Orça. + 1)  30 17,907 0,616 16,906 19,143 

Índice de Gini  5 0,496 0,034 0,443 0,532 

IDHM  5 0,694 0,020 0,675 0,725 

IFDM - Geral  45 0,691 0,054 0,583 0,802 

IFDM - Saúde  45 0,704 0,115 0,425 0,909 

IFDM - Educação  45 0,717 0,055 0,631 0,852 

IFDM - Emprego/Renda  45 0,653 0,106 0,417 0,857 

INPC2013  70 1,232 0,264 0,852 1,690 

% Educação 30 27,399 2,280 25,000 32,130 

% Saúde 65 21,267 4,385 14,130 33,870 

% Mín. Educação 30 25,000 0,000 25,000 25,000 

% Mín. Saúde 65 14,928 0,408 12,570 15,000 

% Sobre. Educação  30 2,399 2,280 0,000 7,130 

% Sobre. Saúde  65 6,339 4,458 -0,870 21,130 
Tabela 18: Estatística descritiva da amostra dos municípios não beneficiários de royalties e participações 

especiais 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Se compararmos as duas tabelas, é possível perceber que a média dos indicadores 

que foram utilizados para o estudo é similar entre as amostras, com destaque para a média 
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superior em IFDM Educação para os municípios que não são beneficiados pelas receitas de 

royalties e participações especiais. Mesmo sem recursos extras, provenientes do petróleo e 

gás natural, os municípios superaram aqueles que recebem tais participações governamentais. 

Na amostra da tabela 16, vale salientar que temos valores da coluna de “Máximo” 

que são bem superiores que a média, como a população do Rio de Janeiro e a receita de 

Royalties e Participações Especiais de Campos dos Goytacazes. Esses são valores esperados 

devido às características dos dois municípios em questão, que no caso de Campos, 

principalmente, contribuiu muito para a conclusão do estudo pelo fato de ser o líder nacional 

em arrecadação de royalties e participações especiais. 

Sob posse dessas informações, os modelos foram aplicados e a próxima seção 

apresentará os resultados e as conclusões encontrados no estudo. 
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6. RESULTADOS 

 

As regressões foram executadas com o objetivo de observar o impacto que os 

royalties e participações especiais podem causar nos municípios beneficiários desse tipo de 

receita, com base no Índice Gini, no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e no 

Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, conforme descritas a seguir. 

Foram estimados três modelos, um primeiro sem nenhuma variável de controle 

além dos efeitos fixos. O segundo adicionando a variável de receita orçamentária, controlando 

para as outras fontes do estado. E, por fim, adicionando a variável de PIB per capita que 

controla para fatos econômicos em geral. 

6.1. Analisando o Índice Gini 

 

O Índice Gini foi calculado na regressão apenas para os anos de 2000 e 2010. A 

amostra é muito reduzida devido à limitação de medições feitas apenas para dois anos. O 

modelo foi aplicado para analisar somente o impacto dos royalties e participações especiais 

(1) no índice em questão. Posteriormente, foi inserida no modelo a variável de controle da 

receita orçamentária (2) e por fim a variável de controle PIB per capita (3), conforme tabela 

19: 

  (1) (2) (3) 

Variáveis 
Índice de 

Gini 
Índice de 

Gini 
Índice de 

Gini 

log(Royalties + Participações) 0.000 -0.000 -0.000 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

log(Receita Orçamentária)   0.007 0.008** 

    (0.004) (0.004) 

log(PIB per capita)     -0.008 

      (0.015) 

Observações 173 171 171 

R-quadrado 0.534 0.531 0.534 

Número de municípios 87 87 87 

Rho 0.619 0.597 0.611 

P-value (F-test) = <0.001 0 0 0 

Robust standard errors in 
parentheses 

   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   Tabela 19: Resultado da regressão para a variável Índice de Gini 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Os resultados são todos não significantes para a receita de royalties e 

participações especiais. Portanto, o aumento de 1% nesta receita não gera impacto no 

resultado do Índice de Gini no nível subnacional. Na terceira especificação, o aumento de 1% 

na receita orçamentária está relacionado a um aumento de 0.008 no índice. Isto é, o modelo 

sugere que aumentos na receita orçamentária estão relacionados a aumentos da desigualdade, 

dado que o Índice de Gini igual a 1 representa o máximo de desigualdade. Porém, essa 

relevância encontrada não é foco da pesquisa e esta variável foi apenas inserida com o intuito 

de controle para explicações alternativas. Cabe ressaltar, que devido aos dados serem obtidos 

de 10 em 10 anos, os parâmetros estimados podem não ser precisos dado o pequeno número 

de observações. 

6.2. Analisando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

 

Assim como o Índice Gini, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal foi 

calculado na regressão apenas para os anos de 2000 e 2010. A amostra apresenta a mesma 

limitação dos períodos de medições que o Gini. O modelo foi aplicado para analisar somente 

o impacto dos royalties e participações especiais (1) no índice em questão. Posteriormente, foi 

inserida no modelo a variável de controle da receita orçamentária (2), e por fim, a variável de 

controle PIB per capita (3), conforme tabela 20: 

  (1) (2) (3) 

Variáveis IDHM IDHM IDHM 

log(Royalties + Participações) 0.000 0.000 0.000 

  (0.000) (0.000) (0.000) 

log(Receita Orçamentária)   0.008 0.007 

    (0.005) (0.005) 

log(PIB per capita)     0.005 

      (0.006) 

Observações 174 171 171 

R-quadrado 0.970 0.972 0.972 

Número de municípios 87 87 87 

Rho 0.910 0.897 0.894 

P-value (F-test) = <0.001 0 0 0 

Robust standard errors in parentheses 
  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   Tabela 20: Resultado da regressão para a variável IDHM 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Os resultados são todos não significantes para a receita de royalties e 

participações especiais. Portanto, o aumento de 1% nesta receita não gera impacto no 
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resultado do IDHM no nível subnacional. Nessa especificação, o modelo não apresentou 

significância em relação à influência da receita orçamentária e ao PIB per capita no IDHM. 

6.3. Analisando o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - IFDM 

 

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - IFDM foi calculado na regressão 

apenas para o período de 2005 até 2013. A amostra apresenta limitação de tempo por ter sido 

iniciada apenas em 2005, além de ter a última medição divulgada em 2013. A análise do 

IFDM foi desmembrada em quatro categorias: geral, saúde, educação e emprego e renda. O 

modelo foi aplicado para analisar somente o impacto dos royalties e participações especiais 

(1) no índice em questão. Posteriormente, foi inserida no modelo uma variável de controle da 

receita orçamentária (2), e por fim, a variável de controle PIB per capita (3). A seguir, na 

tabela 21, temos o resultado da análise para IFDM Geral: 

  (1) (2) (3) 

Variáveis 
IFDM – 
Geral 

IFDM - 
Geral 

IFDM - 
Geral 

log(Royalties + Participações) 0.000 0.000 0.000 

  (0.000) (0.001) (0.001) 

log(Receita Orçamentária)   0.010 0.005 

    (0.013) (0.013) 

log(PIB per capita)     0.018*** 

      (0.006) 

Observações 783 761 761 

R-quadrado 0.498 0.505 0.512 

Número de municípios 87 87 87 

Rho 0.831 0.810 0.784 

P-value (F-test) = <0.001 0 0 0 

Robust standard errors in parentheses 
   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   Tabela 21: Resultado da regressão para a variável IFDM - Geral 

 (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Os resultados são todos não significantes para a receita de royalties e 

participações especiais. Portanto, o aumento de 1% nesta receita não gera impacto no 

resultado do IFDM - Geral no nível subnacional. Nessa especificação, o aumento de 1% no 

PIB per capita impacta 0.018 no IDHM. Apesar de o resultado ser relevante, o foco do estudo 

está voltado para royalties e participações especiais, item que não apresentou influência nesse 

caso.  

Seguindo com a análise IFDM. A tabela 22 apresenta o resultado do IFDM – 

Saúde: 
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  (1) (2) (3) 

Variáveis 
IFDM – 
Saúde IFDM - Saúde IFDM – Saúde 

log(Royalties + Participações especiais) 0.001* 0.001* 0.001* 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

log(Receita Orçamentária)   0.001 0.001 

    (0.020) (0.019) 

log(PIB per capita)     0.000 

      (0.011) 

Observações 783 761 761 

R-quadrado 0.237 0.239 0.239 

Número de municípios 87 87 87 

Rho 0.853 0.851 0.851 

P-value (F-test) = <0.001 0 7.08e-10 1.59e-09 

Robust standard errors in parentheses 
   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   Tabela 22: Resultado da regressão para a variável IFDM - Saúde 

 (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

A análise do IFDM – Saúde apresentou resultado significante para royalties e 

participações especiais. Nessa especificação, o aumento de 1% em royalties e participações 

especiais está relacionado a um aumento de 0.001 no índice. Apesar de apresentar 

significância a 10%, a relevância do coeficiente se faz nula dado que é muito pequena em 

todos os casos. 

No caso do IFDM – Educação, a tabela 23 apresenta o resultado: 

  (1) (2) (3) 

Variáveis IFDM - Educação IFDM - Educação IFDM – Educação 

log(Royalties + Participações) -0.001 -0.001 -0.001 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

log(Receita Orçamentária)   -0.007 -0.009 

    (0.013) (0.013) 

log(PIB per capita)     0.011 

      (0.007) 

Observações 783 761 761 

R-quadrado 0.763 0.763 0.765 

Número de municípios 87 87 87 

Rho 0.885 0.879 0.875 

P-value (F-test) = <0.001 0 0 0 

Robust standard errors in parentheses       

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1       
Tabela 23: Resultado da regressão para a variável IFDM - Educação 

 (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

A análise do IFDM – Educação apresentou resultado não significante para 

royalties e participações especiais. Portanto, o aumento de 1% nesta receita não gera impacto 
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no resultado do IFDM - Educação no nível subnacional. Nessa especificação, apenas o PIB 

per capita foi positivo, entretanto economicamente desprezível e não significante. 

Por fim, a análise IFDM – Emprego e Renda, a tabela 24 apresenta o resultado: 

  (1) (2) (3) 

Variáveis 
IFDM - 

Emprego/Renda 
IFDM - 

Emprego/Renda 
IFDM - 

Emprego/Renda 

log(Royalties + Participações) 0.000 -0.000 -0.000 

  (0.001) (0.001) (0.001) 

log(Receita Orçamentária)   0.037 0.025 

    (0.027) (0.026) 

log(PIB per capita)     0.043** 

      (0.021) 

Observações 783 761 761 

R-squared 0.107 0.115 0.128 

Número de municípios 87 87 87 

Rho 0.732 0.622 0.591 

P 0 8.33e-11 0 

Robust standard errors in parentheses 
  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

   Tabela 24: Resultado da regressão para a variável IFDM – Emprego e Renda 

 (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

A análise do IFDM – Emprego e Renda apresentou resultado não significante para 

royalties e participações especiais. Portanto, o aumento de 1% nesta receita não gera impacto 

no resultado do IFDM – Emprego e Renda no nível subnacional. Nessa especificação, apenas 

o PIB per capita foi positivo e significante. No caso do PIB per capita, o aumento de 1% 

impacta 0.043 no IFDM – Emprego e renda, apesar do resultado ser relevante, o foco do 

estudo está voltado para royalties e participações especiais, que não apresentou influencia 

nesse caso. 

Em resumo, todos os modelos estatísticos que foram testados não apresentaram 

um resultado significante na relação dos royalties e participações especiais com os índices 

socioeconômicos escolhidos. Portanto, é possível perceber que por mais que o incremento de 

receita seja efetuado nos municípios, através da exploração de recursos naturais, o impacto 

gerado na aplicação dessa receita no âmbito subnacional é não significante. 

Esse resultado não significante tem como base teórica o que Schultz (2005) 

afirmou, que a maldição dos recursos naturais pode ser compreendida como o conjunto de 

efeitos negativos que as riquezas extrativas causam sobre a economia e à política. Ao invés 

dos municípios beneficiários dos royalties e participações especiais apresentarem impactos 

significantes e positivos em termos de desenvolvimento socioeconômico, nesse caso, o 

resultado é nulo. 
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Diante de um resultado não significante, optou-se por investigar o comportamento 

do gestor público no que diz respeito à aplicação das receitas provenientes do petróleo e do 

gás natural nos municípios fluminenses. Nesse sentido, a pesquisa foi feita com objetivo de 

verificar se nessa amostra de 87 municípios, o fato das receitas de royalties e participações 

especiais estarem em ascensão ao longo dos anos analisados gerou um aumento na aplicação 

de recursos em saúde e educação.  

Conforme explicado anteriormente, os municípios são obrigados a investir 15% e 

25% das receitas provenientes de impostos em saúde e educação, respectivamente. Portanto, o 

modelo estatístico definido teve como objetivo medir se os royalties e participações especiais 

geram impacto no investimento em saúde e educação além do mínimo obrigatório. A questão 

proposta é: o gestor público, que recebe royalties e participações especiais, investe acima do 

mínimo obrigatório em saúde e educação nos municípios? Em outras palavras, se o município 

arrecada com a exploração de petróleo e gás natural, é possível acontecer um 

sobreinvestimento nessas duas áreas, superando o mínimo obrigatório. 

6.4. Analisando se existe sobreinvestimento em saúde e educação 

 

Trata-se o sobreinvestimento como a diferença entre o mínimo obrigatório a ser 

investido e o que foi verdadeiramente aplicado. Os dados relativos aos sobreinvestimentos em 

saúde foram observados por um longo período de tempo, de 2000 a 2015. Por exemplo, o 

investimento obrigatório mínimo dos municípios em saúde foi de 15%. Entretanto, o 

investimento realizado médio foi de 23,71%, o que nos dá um sobreinvestimento de 8,71% 

em saúde. 

O resultado do modelo estatístico está representado na tabela 25: 

  (1) (2) (3) 

Variáveis Sobre. Saúde Sobre. Saúde Sobre. Saúde 

log(Royalties + Participações 
Especiais) 0.356*** 0.345*** 0.350*** 

  (0.080) (0.083) (0.083) 

log(Receita Orçamentária)   -3.944 -4.374 

    (2.540) (2.678) 

log(PIB per capita)     2.125 

      (2.164) 

Observações 1,131 928 928 

R-quadrado 0.056 0.059 0.063 

Número de municípios 87 87 87 

Rho 0.384 0.554 0.536 

P-value (F-test) = <0.001 9.21e-09 2.40e-05 2.28e-05 

Robust standard errors in 
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parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   Tabela 25: Resultado da regressão para sobreinvestimento em saúde 

 (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Os coeficientes foram todos significantes ao nível de 5% com valores por volta 

dos 0,35%, o que sugere um resultado robusto a especificações. Assim, o aumento de um por 

cento na receita de royalties e participações especiais é associado ao aumento de 0,35% no 

investimento além do mínimo obrigatório em saúde. 

Para o caso da educação, os dados relativos aos sobreinvestimentos foram 

observados ao longo do período de 2008 a 2013. A definição do sobreinvestimento em 

educação é a mesma aplicada no caso da saúde. 

O resultado do modelo estatístico está representado na tabela 26: 

   (1) (2) (3) 

Variáveis Sobre. Educação Sobre. Educação Sobre. Educação 

log(Royalties + Participações Especiais) 1.200** 1.179** 1.345** 

  (0.581) (0.577) (0.591) 

log(Receita Orçamentária)   -1.364 -1.088 

    (1.683) (1.649) 

log(PIB per capita)     -0.804 

      (0.581) 

Observações 522 515 515 

R-quadrado 0.026 0.032 0.036 

Número de municípios 87 87 87 

Rho 0.584 0.474 0.502 

P-value (F-test) = <0.001 0.0189 0.0234 0.0291 

Robust standard errors in parentheses 
   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   Tabela 26: Resultado da regressão para sobreinvestimento em educação 

 (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

O resultado apresenta coeficientes ainda maiores que os do sobreinvestimento em 

saúde. Nesse modelo, o aumento de um por cento nos royalties e participações especiais está 

relacionado a um aumento de 1,35% (no modelo 3) no sobreinvestimento em educação.  

Os resultados sugerem uma relação positiva entre os recursos obtidos por meio 

dos royalties e participações especiais e o investimento acima do mínimo obrigatório em 

saúde e educação. Os coeficientes sugerem um importante aspecto econômico a ser estudado. 

Conforme analisado por Kronenberg (2004), a relação negativa entre a abundância 

de recursos naturais e crescimento socioeconômico utiliza a educação básica como um proxy 

para o capital humano, sendo uma das principais causas da maldição dos recursos naturais nos 

países em desenvolvimento. 
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Portanto, a pergunta que surge nesse caso é: por que os municípios fluminenses, 

que investem mais em educação, não apresentam impactos positivos nos índices 

correspondentes? 

Mehlum, Moene e Torvik (2006) definem que existem diferentes resultados para 

governos com abundância de recursos naturais dependendo do arranjo institucional que os 

regem. Esta pesquisa não teve como objetivo analisar o arranjo institucional, porém é possível 

inferir que o excesso de recurso investido nas áreas de saúde e educação não garantiu o 

impacto esperado. A influência do arranjo institucional pode estar presente nesse caso com 

gaps de planejamento que podem acarretar a alocação equivocada dos recursos em políticas 

públicas que não geram impacto positivo. 

Somado à essa influência do arranjo institucional, o resultado pode ser explicado 

segundo Dunning (2008), que diz que o grau de independência das instituições políticas e 

econômicas pode fortalecer ou enfraquecer o governo, criando um espaço propício ao 

comportamento oportunista dos agentes políticos e econômicos. A consequência desse 

comportamento pode culminar no que Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs, and Joseph 

Stiglitz (2007) afirmam serem dois dos possíveis sintomas da maldição dos recursos: 

corrupção e falta de transparência. Os recursos financeiros existem, são aplicados em áreas de 

saúde e educação, mas não refletem impactos positivos e criam a sensação de ineficiência nos 

gastos públicos. 

Baseando-se em Schultz (2005) o estudo pode ir mais além. Schultz afirma que o 

desenvolvimento impulsionado por recursos naturais não promove o crescimento econômico e 

ainda conduz, com frequência, a uma situação social e econômica pior, se comparada à 

situação anterior ao início da extração de recursos. Como forma de ampliar a análise do 

impacto dos royalties e participações especiais, adicionalmente à análise estatística, foi 

realizada uma comparação baseada nos índices socioeconômicos entre os municípios 

fluminenses que apresentam maior dependência financeira em relação à receita petrolífera e 

os municípios que não são beneficiários de tal receita. A subseção 6.5, a seguir, tem como 

objetivo comparar a performance dos índices nos diferentes grupos de município, além de 

observar se a receita extra proveniente da exploração de recurso natural é capaz de criar 

efeitos distintos para aqueles que a recebem quando comparados aos que não recebem. 

6.5. Analisando a evolução dos índices nos municípios beneficiários e não beneficiários 

de royalties e participações especiais 
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Para comparar os índices dos municípios beneficiários e não beneficiários de 

royalties e participações especiais, o parâmetro de escolha dos municípios foi baseado no 

percentual (>50%) que a receita petrolífera representa no total da receita municipal. Na tabela 

27 está representada a relação dos cinco municípios com a maior dependência: 

 

Municípios Percentual 

Campos dos Goytacazes 78,22% 

Sumidouro 71,18% 

Rio das Ostras 59,45% 

Quissamã 54,12% 

Cabo Frio 53,95% 
 Tabela 27: Relação dos municípios com maior grau de dependência de receita de royalties e participações 

especiais 

 (Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Os municípios destacados acima tiveram seus indicadores socioeconômicos (Gini, 

IDHM e IFDM) analisados ao longo dos anos de 2000 até 2013, para que pudessem ser 

comparados com os municípios fluminenses que não são contemplados com as receitas 

petrolíferas. A comparação tem o objetivo de analisar se os municípios mais dependentes 

alcançam resultados socioeconômicos melhores que não dependentes (Areal, Comendador 

Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios). 

Iniciando a análise pelo Gini, 9 dos 10 municípios apresentam melhora ao longo 

de 10 anos (Figura 35), sendo que os dois melhores resultados foram de Areal e Comendador 

Levy Gasparian, que são municípios que não recebem royalties e participações especiais. Os 

municípios que não tiveram melhora foram Campos dos Goytacazes e Quissamã, mesmo 

apresentando variações na arrecadação de receitas petrolíferas acima de 200% para Campos e 

120% para Quissamã de 2000 até 2010.  
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Figura 35: Evolução do Índice Gini – Municípios mais dependentes e sem dependência de royalties e 

participações especiais (2000 – 2010) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

 Analisando o ranking do Índice de Gini, apesar da melhora no índice, verifica-se que 

os municípios que não recebem royalties e participações especiais encontram-se em melhores 

colocações que os demais municípios analisados (Figura 36). O destaque negativo é Campos 

dos Goytacazes que apesar de ser o município mais beneficiado pela exploração de petróleo e 

gás natural, encontra-se na última posição entre os 10 municípios analisados e na 4872º 

posição dentre todos os municípios brasileiros: 

 

Figura 36: Ranking do Índice Gini – Municípios mais dependentes e sem dependência de royalties e 

participações especiais (2000 – 2010) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ao longo dos anos de 2000 

até 2010 os municípios apresentaram taxas de crescimento com variação acima de 10% em 

todos os casos. A diferença entre os municípios petroleiros e os não petroleiros é mínima em 

relação ao IDHM, com a presença de Três Rios e Paraíba do Sul entre os 6 melhores índices 

dos 10 analisados (Figura 37): 

 

Figura 37: Evolução do IDHM – Municípios mais dependentes e sem dependência de royalties e 

participações especiais (2000 – 2010) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Figura 38: Evolução do ranking do IDHM – Municípios mais dependentes e sem dependência de royalties 

e participações especiais (2000 – 2010) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

No caso do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, a análise foi dividida 

nas áreas de saúde, de educação, de emprego e renda e geral (média geométrica das três 

áreas), durante o período entre os anos de 2005 e 2013. 

Na área de saúde, apenas os municípios petroleiros de Sumidouro e Cabo Frio 

apresentaram queda no índice, enquanto os municípios de Areal e Comendador Levy 

Gasparian tem IFDM – saúde acima de 0,9 (Figura 39). O maior crescimento de todos foi o 

município de Três Rios que partiu, em 2005, de 0,425 para 0,689 em 2013, sem ter auxílio de 

receita extra de royalties e participações especiais. 

 

Figura 39: Evolução do IFDM - Saúde – Municípios mais dependentes e sem dependência de royalties e 

participações especiais (2005 – 2013) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Além de observar a evolução do valor do índice, é importante analisar a posição 

que os municípios encontram-se no ranking IFDM – saúde. Na figura 40, pode-se observar 

que entre os cinco melhores colocados nessa amostra, encontram-se três municípios que não 

são beneficiários de royalties e participações especiais. A melhor evolução foi de 

Comendador Levy Gasparian, que em 2013 não superou apenas o município de Quissamã. 

Entre os municípios da amostra que recebem receitas petrolíferas, apenas Quissamã melhorou 

a posição no ranking. Portanto, apesar dos municípios apresentarem melhoria no índice, o 

esforço não foi suficiente para evoluir na posição do ranking. 

 

Figura 40: Evolução do ranking IFDM - Saúde – Municípios mais dependentes e sem dependência de 

royalties e participações especiais (2005 – 2013) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Figura 41: Evolução do IFDM - Educação – Municípios mais dependentes e sem dependência de royalties e 

participações especiais (2005 – 2013) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Figura 42: Evolução do ranking IFDM - Educação – Municípios mais dependentes e sem dependência de 

royalties e participações especiais (2005 – 2013) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Na área de emprego e renda, todos os municípios beneficiários de receita de 

petróleo apresentaram crescimento, porém o melhor índice alcançado foi do município de 

Três Rios com 0,816. Municípios de Areal e Comendador Levy Gasparian, que tiveram bons 

resultados em saúde e educação, apresentaram as maiores quedas no período de 2005 até 2013 

(Figura 43): 

 

Figura 43: Evolução do IFDM – Emprego e Renda – Municípios mais dependentes e sem dependência de 

royalties e participações especiais (2005 – 2013) 
(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Na análise da evolução dos municípios em relação ao ranking IFDM – emprego e 

renda, pode-se observar na figura 44, que entre os cinco melhores colocados nessa amostra, 

encontram-se dois municípios que não são beneficiários de royalties e participações especiais: 

0 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 

2005 2013 

0,000 

0,200 

0,400 

0,600 

0,800 

1,000 

2005 2013 



92 
 

Três Rios e Comendador Levy Gasparian. No caso do IFDM – emprego e renda, todos os 

municípios da amostra que recebem receitas petrolíferas apresentaram melhora na posição do 

ranking. Destaque para Quissamã e Sumidouro que apesar da grande evolução, ainda 

aparecem atrás de municípios que não são beneficiários de royalties e participações especiais. 

De todas as análises feitas em termos de IFDM, é a única vez que Campos dos Goytacazes 

destaca-se entre os municípios da amostra, não superando apenas os municípios de Três Rios 

e Cabo Frio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Evolução do ranking IFDM – Emprego e Renda – Municípios mais dependentes e sem 

dependência de royalties e participações especiais (2005 – 2013) 
(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Figura 45: Evolução do IFDM - Geral – Municípios mais dependentes e sem dependência de royalties e 

participações especiais (2005 – 2013) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 

 

Na análise da evolução dos municípios em relação ao ranking IFDM – Geral, 

pode-se observar na figura 46, que entre os cinco melhores colocados nessa amostra, 

encontram-se dois municípios que não são beneficiários de royalties e participações especiais: 

Comendador Levy Gasparian e Três Rios. Entre os municípios que recebem royalties e 

participações especiais, vale o destaque para Quissamã que obteve grande evolução saindo da 

1909º posição para 614º em 2010: 

 

Figura 46: Evolução do ranking IFDM – Geral – Municípios mais dependentes e sem dependência de 

royalties e participações especiais (2005 – 2013) 

(Fonte: Elaborado pelo autor) 
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7. CONCLUSÕES 

 

O estudo evidencia um comportamento descrito por Shultz (2005), que afirma que 

as riquezas extrativas, ao invés de trazer benefícios, podem causar efeitos contrários, como 

maior nível de pobreza, menor crescimento e desenvolvimento mais lento. Este 

comportamento pode ser evidenciado pela análise estatística com base nos resultados das 

regressões executadas. O resultado não é estatisticamente significante para a influência dos 

royalties e participações especiais em relação a todos os índices estudados. Os recursos 

financeiros são disponibilizados para os municípios, com base nas leis vigentes, mas não são 

capazes de gerar melhorias significantes em saúde, educação e emprego e renda. O caso mais 

evidente de tal comportamento é o município de Campos dos Goytacazes, que apesar de ser o 

principal beneficiário da exploração de petróleo e gás natural, não é capaz de figurar entre os 

melhores resultados entre os municípios fluminenses e brasileiros. 

Outro ponto que pode ser observado é que a Regra de Hartwick não está sendo 

colocada em prática como forma de garantir uma equidade entre gerações. Apesar de todo o 

recurso financeiro, proveniente de exploração de recursos naturais, ser alocado nos 

municípios, a conversão do investimento em capital humano e físico não se mostra suficiente 

para gerar o impacto necessário para o cumprimento da regra. 

Vale relembrar que o petróleo e o gás natural são recursos finitos e que a geração 

atual, que se beneficia da extração desse produto, deveria estabelecer maneiras de compensar 

as gerações futuras pela utilização que é feita atualmente. Como forma de estabelecer a justiça 

intergeracional, os recursos financeiros provenientes da exploração petrolífera deveriam ser 

empregados na busca por fontes de energia alternativa, preservação ambiental e 

principalmente na formação de capital humano. 

Em compensação, nem todo resultado do estudo foi insignificante, nas regressões 

para análise do sobreinvestimento em saúde e educação, ficou comprovado que os municípios 

que recebem royalties e participações especiais investem mais do que o percentual obrigatório 

nas duas áreas estudadas. Apesar de ser interpretado como um resultado positivo, o 

sobreinvestimento não mostra ser suficiente para melhorar a condição de vida das populações 

fluminenses, quando analisados os índices IDHM, Gini e IFDM. 

As políticas públicas que são afetadas pela alocação dos royalties e participações 

especiais deveriam passar por análise rígida de eficácia; eficiência; e, principalmente, 

efetividade. Os recursos existem em abundância, a alocação obrigatória é respeitada e 
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superada em diversos casos, mas os resultados não são percebidos na dimensão esperada. O 

gestor público deve se preocupar em estabelecer uma estratégia com base em indicadores de 

gestão e socioeconômicos para alocação dos recursos financeiros. Gerações estão “assistindo” 

a exploração petrolífera em todo o Estado do Rio de Janeiro há décadas sem poder tirar 

proveito de melhorias na educação, na saúde e na economia, além do fato de não estar 

deixando um legado para as gerações futuras, que não terão a possibilidade de usufruir de tais 

recursos naturais finitos. 

Adicionalmente às regressões, optou-se por investigar os cinco maiores 

municípios beneficiados pela exploração de petróleo e gás natural e os cinco municípios que 

não são beneficiados no Estado do Rio de Janeiro. A análise dos indicadores evidenciou um 

comportamento similar entre os dois grupos de municípios. O fato de um município receber 

mais receita por conta da exploração petrolífera não é suficiente para melhorar os indicadores 

socioeconômicos analisados, vide o caso de Paraíba do Sul na área de educação, que se 

encontra em primeiro lugar entre os municípios analisados e entre os 1000 municípios 

brasileiros. 

Pode-se perceber um comportamento padrão nos diversos casos analisados. 

Apesar dos municípios mais dependentes das receitas de petróleo e gás natural apresentarem 

melhora em alguns índices, a posição no ranking nacional piorou. Portanto, além da queda do 

grupo beneficiário dos royalties e participações especiais, é possível verificar ascensão no 

índice e no ranking dos municípios que não fazem parte desse grupo. Portanto, a tese de 

Shultz, que afirma que países ricos em recursos naturais podem alcançar posições finais nos 

ranking, pode ser reeditada para o nível subnacional (municipal), conforme visto no caso de 

Campos dos Goytacazes em relação ao IFDM – Educação. A posição do município de 

Campos, em 2005, era a pior entre os 10 analisados e piorou ainda mais em 2013, alcançando 

3.371ª posição no ranking de 5565 municípios. 

Portanto, os municípios beneficiários da exploração de recursos naturais 

apresentam um resultado de desenvolvimento socioeconômico, em diversos casos, menor do 

que o restante dos municípios que não são contemplados com royalties e participações 

especiais. Dessa maneira, pode-se dizer conforme Shultz define, a maldição dos recursos 

naturais pode ser compreendida como o conjunto de efeitos negativos que as riquezas 

extrativas (e.g. petróleo e gás) causam sobre a economia e à política. Aplicando a teoria no 

nível subnacional, ao invés dos municípios beneficiados pelos recursos financeiros dos 

royalties e participações especiais alcançarem resultados significantes, apresentam-se em 

posições no final do ranking dos indicadores socioeconômicos estudados. 
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O federalismo brasileiro proporciona uma divisão em milhares de municípios que 

deveriam ser capazes de identificar as necessidades no nível subnacional e tratá-las de 

maneira mais efetiva. O que se pode perceber é uma grande quantidade de municípios que 

utilizam receitas provenientes de impostos e transferências de outras esferas governamentais 

apenas para administrar um status quo, sem a competência para gerar uma transformação com 

recursos extras provenientes de exploração de recursos minerais. Por mais que os recursos 

alocados, que realmente são alocados, em saúde e educação apenas gerem resultados ao longo 

de alguns anos, a análise desse estudo foi feita ao longo de 13 anos, tempo suficiente para 

evidenciar melhoria no bem-estar dessas populações.  

Diante dessa análise, entende-se que é preciso fortalecer e dar visibilidade aos 

mecanismos de controle da aplicação desses recursos de royalties e participações especiais, 

principalmente em relação aos tribunais de contas e casas legislativas estaduais e municipais. 

Adicionalmente, a atuação da população no controle é muito importante. O número de 

municípios e órgãos a serem controlados é muito grande (5565 municípios); dessa forma, a 

sociedade brasileira precisa, mais do que controlar a eficiência na aplicação dos royalties, 

acompanhar a efetividade dos impactos socioeconômicos promovidos pelos investimentos 

para os quais foram destinados.  

Este estudo não teve como objetivo analisar o porquê das receitas oriundas da 

exploração de recurso natural não gerarem resultados positivos nos indicadores 

socioeconômicos. O resultado encontrado pode estimular estudos futuros no setor público 

administrativo, como por exemplo, a influência da qualidade institucional, defendida por 

Giles Atkinson e Kirk Hamilton (2003), na execução e administração das políticas públicas. 

Juntamente com a qualidade institucional, outros dois fatores que podem influenciar no 

resultado encontrado neste estudo, e vale uma análise mais completa, são: a transparência das 

instituições públicas e o grau de corrupção dos governos municipais beneficiários dessas 

receitas petrolíferas, que podem ser observados como fatores da maldição dos recursos, de 

acordo com Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs e Joseph Stiglitz (2007). Vale ressaltar que 

este estudo não esgota a matéria, pelo contrário, pretende trazer à luz alguns aspectos 

relevantes sobre os royalties e participações especiais provenientes da exploração de petróleo 

e gás natural, para os gestores públicos, para a sociedade fluminense e, sobretudo, oferecer 

subsídios para os estudantes e pesquisadores da administração pública brasileira. 

 



97 
 

8. REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL (ANP). 

Portaria ANP Nº 45, de 15 de março de 2000. Estabelece os preços de referência do gás 

natural produzido nos campos objeto de concessão pela ANP, a serem adotados a partir de 1º 

de abril de 2000, para fins de cálculo das participações governamentais. Disponível em < 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=anp:10.1048/enu>. 

Acesso em: 29 ago. 2016. 

 

 

_______. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis : 2015 

/ Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. - Rio de Janeiro: ANP, 2015. 

 

 

_______. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2016 / 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. - Rio de Janeiro: ANP, 2016. 

 

 

_______. Notas à Imprensa: ANP, 2016. Disponível em 

<http://www.anp.gov.br/?pg=82404&m=pr%E9-sal&t1=&t2=pr%E9-

sal&t3=&t4=&ar=0&ps=1&1472428513272>. Acesso em: 28 ago. 2016. 

 

 

ANDREWS-SPEED, Philip. Mineral and Petroleum Taxation. [S.l.]: University of Dundee, 

2000. 

 

 

ATKINSON, G., HAMILTON, K., 2003. Savings, Growth and the Resource Curse 

Hypothesis. World Development 31(11), 1793-1807. 

 

 

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL: base de dados. Disponível 

em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/> Acesso em: 30. ago. 2016. 

 

 

BARBOSA, D. (coord.). Guia dos Royalties do Petróleo e Gás Natural. ANP. Rio de 

Janeiro, 2001. Disponível em <http://www. www.anp.gov.br/?dw=18820 >. Acesso em: 03 

mai. 2016. 

 

 

BECKER, B.; EGLER, C. Brasil: Uma Nova Potência Regional na Economia Mundo. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 1998. 

 

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: texto 

constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas 

Emendas Constitucionais nos 1/1992 a 68/2011, pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e pelas 

Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/1994. – 35. ed. – Brasília : Câmara dos 

Deputados, Edições Câmara, 2012. 454 p. – (Série textos básicos; n. 67) 

 

http://www.anp.gov.br/?pg=82404&m=pr%E9-sal&t1=&t2=pr%E9-sal&t3=&t4=&ar=0&ps=1&1472428513272
http://www.anp.gov.br/?pg=82404&m=pr%E9-sal&t1=&t2=pr%E9-sal&t3=&t4=&ar=0&ps=1&1472428513272


98 
 

_______. Decreto nº 1, de 11 de janeiro de 1991. Regulamenta o pagamento da compensação 

financeira instituída pela Lei nº7.990, de 28 de dezembro de 1989 e dá outras 

providências.Lex: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, 

Brasília, DF, 14 jan. 1991. Seção I, p. 837. Disponível em < 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0001.htm>. Acesso em: 15 abr. 2016. 

 

 

_______. Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998. Implanta a Agência Nacional do 

Petróleo, aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 

Comissão e Funções de Confiança e dá outras providências. Lex: Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 14 jan. 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2455.htm>. Acesso em: 02 fev. 2016. 

 

 

_______. Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998. Define critérios para cálculo e cobrança 

das participações governamentais de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 

aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, 

e dá outras providências. Lex: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder 

Executivo, Brasília, DF, 04 ago. 1998. Seção I, p. 2. Disponível em 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2705.htm> Acesso em: 15 abr. 2016. 

 

 

_______. Decreto nº 93.189, de 29 de agosto de 1986. Regulamenta a Lei nº 7.555, de 22 de 

julho de 1986, que dispõe sobre a indenização a ser paga pela PETROBRÁS e suas 

subsidiárias aos Estados e Municípios. Lex: Congresso Nacional, Brasília, DF, 11 jan. 1991. 

Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-

1987/D93189.htm>. Acesso em: 15 abr. 2016. 

 

 

_______. Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000. Altera os arts. 34, 35, 

156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 

ações e serviços públicos de saúde. Lex: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 14 set. 2000. Disponível em: <http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc29.htm>. Acesso em: 12 abr. 

2016. 

 

 

_______. Emenda Constitucional nº 9, de 09 de novembro de 1995. Dá nova redação ao 

art.177 da Constituição Federal alterando e inserindo parágrafos. Lex: Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 10 nov. 1995. Disponível em: 

<http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc09.htm>. Acesso em: 

12 abr. 2016. 

 

 

_______. Lei n.º 7.453, de 27 de dezembro de 1985. Modifica o art. 27 e seus parágrafos da 

Lei 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n.º 3.257, de 2 de setembro de 1957, que 

“dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as contribuições do Conselho Nacional 

do Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima”, e dá 

outras providências. Lex: Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, 1985. 



99 
 

Disponível em: < http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7453.htm >. Acesso 

em: 12 abr. 2016. 

 

 

_______. Lei n.º 7.525, de 22 de julho de 1986. Estabelece normas complementares para a 

execução do disposto no art. 27 da Lei n.º 2.004, de 3 de outubro de 1953, com a redação da 

Lei n.º 7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá outras providências. Lex: Diário Oficial [da 

República Federativa do Brasil], Brasília, 1986. Disponível em: < http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7525.htm >. Acesso em: 12 abr. 2016. 

 

 

_______. Lei n.º 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Institui, para os Estados, Distrito Federal 

e Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás 

natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em 

seus respectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 

exclusiva, e dá outras providências. Lex: Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], 

Brasília, 1989.  Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7990.htm>. 

Acesso em: 12 abr. 2016. 

 

 

_______. Lei n.º 9.478, de 6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, 

as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Lex: Diário Oficial [da 

República Federativa do Brasil], Brasília, 1997. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9478.htm >. Acesso em: 15 abr. 2016. 

 

 

_______. Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a exploração e a produção 

de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de 

produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e dispõe sobre 

sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; 

e dá outras providências. Lex: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder 

Executivo, Brasília, DF, 22 dez. 2010. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12351.htm>. Acesso em: 28 

ago. 2016. 

 

 

_______. Lei nº 2.004, de 03 de outubro de 1953. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Petróleo, define as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, institui a Sociedade por 

Ações Petróleo Brasileiro S/A e dá outras providências. Lex: Diário Oficial [da] República 

Federativa do Brasil, Poder Executivo, Rio de Janeiro, 03 out. 1953. Disponível em 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L2004.htm>. Acesso em: 12 abr. 2016. 

 

 

_______. Lei nº 3.257, de 02 de setembro de 1957. Modifica o artigo 27 e seus parágrafos da 

Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953 (dispõe sobre a política nacional do petróleo e define as 

atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por ações Petróleo 

Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providências). Lex: Diário Oficial [da República 

Federativa do Brasil], 1957. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-

1969/L3257.htm>. Acesso em 12 abr. 2016. 



100 
 

 

_______. Lei nº 395, de 29 de abril de 1938. Declara de utilidade pública e regula a 

importação, exportação, transporte, distribuição e comércio de petróleo bruto e seus 

derivados, no território nacional, e bem assim a indústria da refinação de petróleo importado 

em produzido no país, e dá outras providências. Lex: Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Poder Executivo, Rio de Janeiro, 29 abr. 1938. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0395.htm>. Acesso em: 28 

ago. 2016. 

 

 

_______. Lei nº 8001, de 13 de março de 1990. Define os percentuais da distribuição da 

compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990 de 28 de dezembro de 1989 e dá outras 

providências. Lex: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, 

Brasília, DF, 14 mar. 1990. Seção I, p. 5.166. Disponível em < 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8001.htm>. Acesso em: 12 abr. 2016. 

 

 

CAMERON, A. C., & TRIVEDI, P. K. Microeconometrics using stata (Vol. 5). College 

Station, TX: Stata press, 2009. 

 

 

CARVALHO, M. A. de; SILVA, C. R. L. da. Exportações agrícolas e desindustrialização: 

uma contribuição ao debate. Área 10. XXXIV Encontro Nacional de Economia. ANPEC. 5 

a 8 de dezembro, Salvador Bahia, 2006. 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis. A contribuição do setor brasileiro de petróleo, gás e biocombustíveis para o 

desenvolvimento sustentável no país / Confederação Nacional da Indústria. Cadernos 

setoriais Rio+20. Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. – Brasília : CNI, 

2012. 81 p.  

 

 

DUNNING, John H. Seasons of a Scholar: Some Personal Reflections of an International 

Business Economist, Cheltenham, UK and Northampton, MA, Edward Elgar, 2008. 

 

 

DUTRA, Luís Eduardo Duque; CECCHI, José Cesário. Petróleo, Preços e Tributos: 

experiência internacional e política energética nacional. Rio de Janeiro: Editora Tama Ltda, 

1998. 

 

 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Balanço Energético Nacional 2016: 

Ano base 2015 / Rio de Janeiro: EPE, 2016. Disponível em 

<https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2016.pdf>. Acesso em: 25 ago. 

2016. 

 

 

https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2016.pdf


101 
 

FIRJAN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – Ano base 2013 – Dezembro de 2015. Disponível 

em <http://www.firjan.com.br/pagina-inicial.htm>.  Acesso em: 30. ago.2016. 

 

 

HARTWICK, John M., Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible 

Resources.The American Economic Review, v. 67, nº 5 (Dec., 1977), 972-974.  

 

 

HOECHLE, D. Robust standard errors for panel regressions with cross-sectional 

dependence. Stata Journal, 7(3), 281, 2007. 

 

 

HOTELLING, H. The Economics of Exhaustible Resources.The Journal of Political 

Economy.Vol. 39, nº 2, p. 137-175, Apr., 1931. 

 

 

_______. The Economics of Exhaustible Resources. Journal of Political Economy, v. 39, 

Issue 2 (Apr., 1931), 137 – 175.  

 

 

HUMPHREYS, Macartan; SACHS, Jeffrey D.; STGLITZ, Joseph E. Editors. 2007. Escaping 

the Resource Curse, New York: Columbia University Press. 

 

 

INFO ROYALTIES. Banco de Dados sobre distribuição de royalties no Brasil. 

Universidade Candido Mendes, Campos, Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://inforoyalties.ucam-campos.br/>. Acesso em: 12 abr. 2016. 

 

 

INSTITUTO BRASILERIO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Dados do Censo 

2010. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 04 nov. 2010. Disponível em: 

<http://wwww.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=24>. Acesso em: 12 

abr. 2016. 

 

 

KRAUTKRAEMER, Jeffrey A. Nonrenewable Resource Scarcity. Journal of Economic 

Literature, v. XXXVI (Dec. 1998), p. 2065-2107. 

 

 

KRAUTKRAEMER, Jeffrey. Nonrenewable Resource Scarcity. Journal of Economic 

Literature. v. XXXVI (Dec. 1998), p. 2065-2107. 

 

 

KRONENBERG, T., 2004. The curse of natural resources in the transition economies. 

Economics of Transition12 (3), 399-426. 

 

 



102 
 

LEAL, J. A.; SERRA, R. Uma Investigação sobre os Critérios de Repartição dos Royalties 

Petrolíferos. In: PIQUET, R. Petróleo, Royalties e Região. 1. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 

2003. 

 

LEAL, José Agostinho A.; SERRA, Rodrigo V.. Notas sobre os Fundamentos Econômicos da 

Distribuição Espacial dos Royalties Petrolíferos no Brasil. In: ANPEC. Anais do XXX 

Encontro Nacional da ANPEC. Nova Friburgo: ANPEC, 2002. 

 

 

MALTHUS, T. R. Princípios de Economia Política: e considerações sobre sua aplicação 

prática (Os economistas). Tradução de Régis de Costa Andrade et al. São Paulo: Editora Nova 

Cultural Ltda, 1996.  

 

 

MARGULIS, S. Introdução à Economia dos Recursos Naturais. In: MARGULIS, S. (Ed.). 

Meio Ambiente: aspectos técnicos e econômicos. Rio de Janeiro: IPEA, 1990. p. 157-177. 

 

 

MARGULLIS, Sergio. Meio Ambiente - Aspectos Técnicos e Econômicos. IPEA, PNUD, 

1996. Pp. 157-177. 

 

 

MARSHALL, A. Princípio de economia: tratado introdutório. Tradução por Rômulo de 

Almeida e Ottolmy Strauch. São Paulo: Abril Cultural, 1982. p. 239-244 (Os economistas). 

 

 

MEHLUM, H.; KARL M. and RAGNAR T. Institutions and the Resource Curse. Economic 

Journal, 116, no. 508: 1-20, 2006. 

 

 

MOTTA, Marly Silva da. A fusão da Guanabara com o Estado do Rio: desafios e 

desencantos. In: UM ESTADO em questão: os 25 anos do Rio de Janeiro/ Organizadores: 

Américo Freire, Carlos Eduardo Sarmento, Marly Silva da Motta. Rio de Janeiro: Ed. 

Fundação Getulio Vargas, 2001. p.19-56. 

 

 

NORTH, Douglass C. 1991. Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5, no. 1: 97-112. 

 

 

PACHECO, C. A. A Aplicação e o Impacto dos Royalties do Petróleo no 

Desenvolvimento Econômico dos Municípios Confrontantes da Bacia de Campos. 

Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Instituto de Economia, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2003. 

 

 

PEARCE, David W.; TURNER, R. Kerry. Economics of natural resources and the 

environment. [Baltimore]: The Johns Hopkins University Press Baltimore, [1990]. P. 271-

287. 

 

 



103 
 

POSTALI, F. A. S. Renda Mineral, Divisão de Riscos e Benefícios Governamentais na 

Exploração de Petróleo no Brasil. Rio de Janeiro: BNDES, 2002. 

 

_______. Resource curse, petroleum rents and municipal growth in Brazil. Working Paper. 

September, 2008. Disponível em <http://royaltiesdopetroleo.ucam-

campos.br/index.php?cod=4>. Acesso em: 30 ago. 2016. 

 

 

PUBLICAÇÕES SISTEMA FIRJAN PESQUISAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS 

IFDM 2015. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal Ano Base 2013 – Dezembro de 

2015. 

 

RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação. Tradução por Paulo 

Henrique Ribeiro Sandroni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 49-62. 

 

 

SACHS, J. D.; WARNER M. A. Natural Resource and Economics Development: The Curse 

of Natural Resources. European Economic Review 45, 2001. Elsevier Science B. V., 2001, p. 

827-838. 

 

 

SERRA, R. V.; MOTHÉ, N. Sintomas da Maldição dos Recursos Naturais no Município 

Petrolífero de Campos dos Goytacazes – RJ. VII Encontro Nacional da ANPEGE. 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 

 

 

SERRA, R. V.; MOTHÉ, N.; MORETT, D. Mazelas da Distribuição Espacial das Rendas 

Petrolíferas no Brasil e Ensinamentos a Partir das Experiências Sulamericana. XII Encontro 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e 

Regional. Belém - Pará Brasil. Maio, 2007. 

 

 

SERRA, R.; PATRÃO, C. Impropriedades de distribuição territorial dos royalties no Brasil. 

In: PIQUET, Rosélia (Org.). Petróleo, Royalties e Região. Rio de Janeiro: Editora 

Garamond, 2003. 

 

 

SHULTZ, J. Seguindo a pista do dinheiro: Um Guia para Monitorar Orçamentos e Receitas 

do Petróleo e do Gás Natural. Open Society Institute. New York, 2005. 

 

 

SILVA, M. J. A. Caminhos e descaminhos dos municípios produtores de petróleo: o papel 

dos royalties no desempenho das finanças públicas municipais no Estado do Rio Grande do 

Norte. Natal, 2007. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) – Programa de Pós-

Graduação em Economia, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, 2007. 

 

 



104 
 

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: Investigação sobre sua Natureza e suas Causas. 

Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996. P. 185-282. 

 

WOLFFENBÜTTEL, Andréa. O que é?- Índice de Gini? IPEA , 2004. Disponível em 

http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2103:catid=28

&Itemid=23. Acesso em: 30.ago.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - SCRIPT DO PROGRAMA STATA 

 

Dissertação Tuesday November 22 15:20:48 2016 

___ ____ ____ ____ ____(R) 

/__ / ____/ / ____/ 

___/ / /___/ / /___/ 

Statistics/Data Analysis 

User: Rodrigo 

___ ____ ____ ____ ____ (R) 

/__ / ____/ / ____/ 

___/ / /___/ / /___/ 14.1 Copyright 1985-2015 StataCorp LP 

Statistics/Data Analysis StataCorp 

4905 Lakeway Drive 

MP - Parallel Edition College Station, Texas 77845 USA 

800-STATA-PC http://www.stata.com 

979-696-4600 stata@stata.com 

979-696-4601 (fax) 

 

19-user 2-core Stata network perpetual license: 

Serial number: 501406205078 

Licensed to: Admin 

FGV 

 

Notes: 

1. Unicode is supported; see help unicode_advice. 

2. More than 2 billion observations are allowed; see help obs_advice. 

3. Maximum number of variables is set to 5000; see help set_maxvar. 

4. New update available; type -update all- 

 

Checking for updates... 

(contacting http://www.stata.com) 

Update status 

Last check for updates: 22 Nov 2016 

New update available: 16 Nov 2016 (what's new) 

Current update level: 03 Mar 2016 (what's new) 

 

Possible actions 

Install available updates (or type -update all-) 

Click to edit automatic update checking preferences 

 

1 . do "C:\Users\ASUS\Desktop\Rodrigo\dofile.do" 

 

2 . cd "C:\Users\ASUS\Desktop\Rodrigo\Tabelas" 

C:\Users\ASUS\Desktop\Rodrigo\Tabelas 

 

3 . use C:\Users\ASUS\Desktop\Rodrigo\base2.dta ,clear 

 

4 . xtset id ano 
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panel variable: id (strongly balanced) 

time variable: ano, 1999 to 2016 

delta: 1 unit 

 

5 . set more off 

 

6 . 

7 . ** 1) Ajustando a base de dados 

8 . 

9 . ** 1.1) Ajustando valores. 

10 . 

11 . replace roy = roy * inpc2013 

(1,321 real changes made) 

 

12 . replace part = part * inpc2013 

(170 real changes made) 

 

13 . replace receita = receita * inpc2013 

(1,187 real changes made) 

 

14 . replace pib = pib * inpc2013 

(1,170 real changes made) 

 

15 . 

16 . ** 1.2) Investimento em excesso. 

17 . 

18 . gen sobre_ed = perc_gasto_ed - min_gasto_ed 

(1,104 missing values generated) 

 

19 . gen sobre_sau = perc_gasto_sau - min_gasto_sau 

(186 missing values generated) 

 

20 . 

21 . ** 1.3) Ajustando variáveis. 

22 . gen roy_part = roy + part 

 

23 . replace receita = receita - roy_part 

(1,100 real changes made) 

 

24 . replace receita = ln(receita + 1) 

(1,278 real changes made) 

 

25 . replace roy_part = ln(roy_part + 1) 

(1,408 real changes made) 

 

26 . replace roy = ln(roy + 1) 

(1,408 real changes made) 

 

27 . replace part = ln(part +1) 

(184 real changes made) 
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28 . gen pib_cap = ln(pib/pop + 1) 

(394 missing values generated) 

 

29 . 

30 . * Efeitos fixos de tempo 

31 . tab ano, gen (time) 

 

 

 

 
 

32 . 

33 . ** 1.4) Adicionando rótulos às variáveis que serão utilizadas. 

34 . 

35 . la var roy_part "log(Royalties + Part.)" 

 

36 . la var roy "log(Royalties)" 

 

37 . la var part "log(Part. Especial)" 

 

38 . la var pib_cap "log(PIB per capita)" 

 

39 . la var receita "log(Receita Orçamentária)" 

 

40 . la var gini "Índice de Gini" 

 

41 . la var idh "IDH" 

 

42 . la var ifdm_geral "IFDM - Geral" 

 

43 . la var ifdm_saude "IFDM - Saúde" 

 

44 . la var ifdm_educ "IFDM - Educação" 
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45 . la var ifdm_er "IFDM - Emprego/Renda 

 

46 . la var sobre_ed "Sobre. Educação" 

 

47 . la var sobre_sau "Sobre. Saúde" 

 

48 . 

49 . ** 2) Descrevendo a base de dados 

50 . estpost summ if recebe == 1 
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51 . estpost summ if recebe == 0 
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52 . 

53 . ** 3) Correlações 

54 . * 3.1) Entre roy_part e ifdm_geral 

55 . * Aqui crio uma variável que calcula a correlação para cada município. 

56 . egen corr1 = corr(roy_part ifdm_geral), by(id) 

(873 missing values generated) 

57 . * Então atribuo um valor representando me qual quantil ela está. Utilizei 6. 

58 . xtile per_corr1 = corr1, nquantiles(6) 

 

59 . * Retorna o id do município 

60 . tabstat per_corr1 id, statistics (mean) by(corr1) columns (variables) 

 

Summary statistics: mean 

by categories of: corr1 (Correlation of roy_part ifdm_geral) 
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61 . * Retorna a relação id com município. (não consegui fazer numa mesma tabela). 

62 . tabstat id , by(muni) 

 

Summary for variables: id 

by categories of: muni 
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63 . 

64 . * 3.2) Entre roy_part e ifdm_saude 

65 . egen corr2 = corr(roy_part ifdm_saude), by(id) 

(873 missing values generated) 

 

66 . xtile per_corr2 = corr2, nquantiles(6) 

 

67 . tabstat per_corr2 id, statistics (mean) by(corr2) columns (variables) 

 

Summary statistics: mean 

by categories of: corr2 (Correlation of roy_part ifdm_saude) 
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68 . * 3.3) Entre roy_part e ifdm_educ 

69 . egen corr3 = corr(roy_part ifdm_educ), by(id) 

(873 missing values generated) 

 

70 . xtile per_corr3 = corr3, nquantiles(6) 

 

71 . tabstat per_corr3 id, statistics (mean) by(corr3) columns (variables) 

 

Summary statistics: mean 

by categories of: corr3 (Correlation of roy_part ifdm_educ) 
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72 . * 3.4) Entre roy_part e ifdm_er 

73 . egen corr4 = corr(roy_part ifdm_er), by(id) 

(873 missing values generated) 

 

74 . xtile per_corr4 = corr4, nquantiles(6) 

 

75 . tabstat per_corr4 id, statistics (mean) by(corr4) columns (variables) 

 

Summary statistics: mean 

by categories of: corr4 (Correlation of roy_part ifdm_er) 
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76 . * 3.5) Entre roy_part e idh 

77 . ** Poucas observações 

78 . * 3.6) Entre roy_part e gini 

79 . ** Poucas observações 

80 . * 3.7) Entre roy_part e sobre_ed 

81 . egen corr7 = corr(roy_part sobre_ed), by(id) 

(1134 missing values generated) 

 

82 . xtile per_corr7 = corr7, nquantiles(6) 

 

83 . tabstat per_corr7 id, statistics (mean) by(corr7) columns (variables) 

 

Summary statistics: mean 

by categories of: corr7 (Correlation of roy_part sobre_ed) 
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84 . * 3.8) Entre roy_part e sobre_sau 

85 . egen corr8 = corr(roy_part sobre_sau), by(id) 

(266 missing values generated) 

 

86 . xtile per_corr8 = corr8, nquantiles(6) 

 

87 . tabstat per_corr8 id, statistics (mean) by(corr8) columns (variables) 

 

Summary statistics: mean 

by categories of: corr8 (Correlation of roy_part sobre_sau) 
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88 . 

89 . ** 4) Modelos 

90 . * Mas primeiro, remover os que NÃO recebem royalties. 

91 . drop if recebe == 0 

(90 observations deleted) 

 

92 . 

93 . ** 4.1) Índices FIJAN (2013 fora) 

94 . ** 4.1.1) IFDM Geral 

95 . xtreg ifdm_geral roy_part time7-time15 if ano > 2002, fe vce(cluster id) 

note: time15 omitted because of collinearity 

Fixed-effects (within) regression    Number of obs = 783 

Group variable: id      Number of groups = 87 

R-sq:       Obs per group: 

within = 0.4982      min = 9 

between = 0.0384      avg = 9.0 

overall = 0.1338      max = 9 

F(9,86) = 39.73 

corr(u_i, Xb) = 0.0041     Prob > F = 0.0000 

(Std. Err. adjusted for 87 clusters in id) 
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96 . outreg2 using geral.xls, e( rho p ) dec(3) label 

geral.xls 

dir : seeout 

 

97 . outreg2 using mall.xls, e( rho p ) dec(3) label 

mall.xls 

dir : seeout 

 

98 . xtreg ifdm_geral roy_part receita time7-time15 if ano > 2002 , fe vce(cluster id) 

note: time15 omitted because of collinearity 

Fixed-effects (within) regression     Number of obs = 761 

Group variable: id       Number of groups = 87 

R-sq:        Obs per group: 

within = 0.5046       min = 6 

between = 0.2113       avg = 8.7 

overall = 0.2443       max = 9 

F(10,86) = 39.53 

 

corr(u_i, Xb) = 0.1182      Prob > F = 0.0000 

 

(Std. Err. adjusted for 87 clusters in id) 
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99 . outreg2 using geral.xls, e( rho p ) dec(3) label 

geral.xls 

dir : seeout 

 

100 . outreg2 using mall.xls, e( rho p ) dec(3) label 

mall.xls 

dir : seeout 

 

101 . xtreg ifdm_geral roy_part receita pib_cap time7-time15 if ano > 2002, fe vce(cluster id) 

note: time15 omitted because of collinearity 

 

Fixed-effects (within) regression     Number of obs = 761 

Group variable: id       Number of groups = 87 

 

R-sq:        Obs per group: 

within = 0.5124       min = 6 

between = 0.4403       avg = 8.7 

overall = 0.3742       max = 9 

 

F(11,86) = 37.14 

 

corr(u_i, Xb) = 0.2500      Prob > F = 0.0000 

(Std. Err. adjusted for 87 clusters in id) 
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102 . outreg2 using geral.xls, e( rho p ) dec(3) label 

geral.xls 

dir : seeout 

 

103 . outreg2 using mall.xls, e( rho p ) dec(3) label 

file mall.xls is read-only; cannot be modified or erased 

The file needs to be closed if being used by another software such as Excel. 

r(608); 

 

end of do-file 

 

r(608); 

 

104 . 

 


