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Normalmente associamos a produção de petróleo apenas à necessidade de
fornecimento de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, GLP, entre outros). No entanto, desde
o início da Revolução Verde, iniciada na década de 40, tanto a produção de alimentos, quanto
o acesso aos gêneros agrícolas, tornaram-se extremamente dependentes deste recurso natural
não-renovável.
Esta Revolução transformou a paisagem rural em todo planeta. O emprego da
tecnologia no campo substitui a mão de obra humana por tratores, colheitadeiras e
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caminhões, todos eles movidos a Diesel ou Gasolina .
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A necessidade do aumento do volume de produção de alimentos em um espaço de
4
tempo cada vez menor levou à utilização de adubos químicos ao invés da aplicação de
5
adubação orgânica . Além disso, o controle biológico de pragas foi substituído pelo uso dos
6
defensivos agrícolas . Tanto os adubos químicos, quanto os defensivos agrícolas possuem em
sua composição química substâncias derivadas do petróleo.
A produção agrícola evoluiu e passou a ser feita de forma mais efetiva: através do
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cultivo em estufas, que atualmente são construídas com cobertura plástica ; e do cultivo
hidropônico, onde a água que leva nutrição aos alimentos que estão sendo produzidos é
8
conduzida até eles através de mangueiras plásticas e tubos de PVC. Em muitos casos, a
energia elétrica utilizada pelas bombas que impulsionam a água pode estar sendo gerada por
9
uma usina termelétrica movida a gás natural. O gás natural é um hidrocarboneto gerado no
mesmo ambiente geológico do petróleo (se diferenciando pelas condições de subsuperfície
pela qual ocorreu sua geração) e constitui uma importante matéria prima para indústria
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petroquímica .

Trem de carga
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Em um supermercado pode ser observado que a maior parte dos produtos são
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embalados por plásticos, filmes plásticos, isopores e garrafas PET. Ao passar as compras
12
pelo caixa, colocamos as mercadorias adquiridas em uma sacola plástica . Todos esses
materiais citados utilizam em sua composição derivados do petróleo.
Sacolas plásticas
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Combustíveis

A maior parte das cidades (metrópoles) não possui em seu território uma zona rural
que seja capaz de suprir a alimentação de sua população. Essa situação faz com que os
alimentos sejam transportados por distâncias cada vez maiores, sendo necessário para o seu
13
transporte o uso de navios, trens e caminhões, todos movidos a combustíveis extraídos do
petróleo.
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Garrafas PET

No mês de agosto de 2016, o estado do Rio de Janeiro foi responsável pela produção
1
de 68% do petróleo e 44% do gás natural produzido no país.
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No ano de 2015, o Brasil foi responsável pela produção de 2,8% da produção mundial
de petróleo, o que nos coloca em 12º lugar entre os países produtores de petróleo, e no 30º
2
lugar (0,6%) entre os produtores mundiais de gás natural.
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Isopor

Apesar dos graves problemas ambientais gerados por sua produção e utilização, o
petróleo é um componente indispensável na produção dos nossos alimentos, pois participa da
maioria das etapas da sua cadeia produtiva.
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Adubo químico
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Os dados sobre a produção nacional de petróleo e gás natural são divulgados mensamente pela ANP e
podem ser acessados através do site < http://www.anp.gov.br/>. Acesso em 11 de outubro de 2016.
Filme Plástico (PVC)
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Adubo Orgânico

Informações mais detalhadas sobre o tema podem ser obtidas no “Atlas da Distribuição dos Royalties
do Estado do Rio de Janeiro”. Disponível em
<http://www.petroleo.rj.gov.br/index.php/menuservicos/download/category/30-atlas-da-distribuiodos-royalties-no-estado-do-rio-de-janeiro?download=235%3Aatlas-da-distribuio-dos-royalties-noestado-do-rio-de-janeiro-3-edio-2016>.
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Indústria petroquímica
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Defensivos agrícolas

Estufas agrícolas

Uso de mangueiras plásticas e PVC
em cultivo hidropônico

Geração de energia elétrica
(Termelétrica à gás)

CENTRO
CENTRO DE
DE INFORMAÇÕES
INFORMAÇÕES DA
DA PRODUÇÃO
PRODUÇÃO DE
DE PETRÓLEO
PETRÓLEO E
E GÁS
GÁS NATURAL
NATURAL DO
DO
ESTADO
ESTADO DO
DO RIO
RIO DE
DE JANEIRO
JANEIRO (CIPEG)
(CIPEG)

CIPEG

O Atlas da Distribuição dos Royalties do Estado do Rio de Janeiro-2016
é uma publicação realizada pelo CIPEG desde 2012. Seu objetivo é apresentar o
quadro da distribuição dos Royalties e das Participações Especiais destinadas ao
estado do Rio de Janeiro e seus municípios. Além disso, realizamos uma breve
análise das variáveis que impactam nos cálculos dessas compensações.
Em nossa 3ª edição, publicada em outubro de 2016, avaliamos o impacto da
queda dos preços internacionais do petróleo sobre as compensações devidas ao
estado do Rio de Janeiro e 87 munícipios fluminenses que são beneficiários legais
dos royalties.
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O B O LE TIM IN FO RM ATIV O D O C IP E G é um a publicação quadrim estral
produzida pelo C IP E G desde 2012. N esta publicação analisam os as variáveis que
interferiram no cálculo dos valores dos R oyalties e P articipações E speciais devidos
ao E stado do R io e seus m unicípios.
A partir desta publicação tem os um acom panham ento m ais detalhado do
com portam ento dessas com pensações e do quadro de produção de hidrocarbonetos
em território flum inense.
N ossa próxim a edição está prevista para o m ês de novem bro de 2016,
quando farem os um a avaliação das com pensações recebidas nos m eses do 2º
quadrim estre de 2016 e confrontarem os os seus valores com quadrim estres
anteriores.
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