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COMÉRCIO EXTERIOR

2018, São Paulo
B Em
exportou US$ 4,5 bilhões
em petróleo, representando
18% das exportações
brasileiras de óleo bruto.

PETRÓLEO FUNDAÇÃO SEADE MOSTRA IMPORTÂNCIA DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE PARA O AUMENTO DA PRODUÇÃO EM SÃO PAULO

Saiba mais
a respeito do
petróleo em SP
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POSIÇÃO
Em 2018, o estado de São
Paulo alcança o 2º lugar
na produção nacional de
petróleo e gás natural.
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EXPORTAÇÃO
Petróleo ocupa a 1ª
posição na pauta de
exportação paulista, com
US$ 4,5 bilhões.
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TOTAL
São Paulo e seus
municípios receberam
R$ 3,9 bilhões em royalties
e participações especiais.
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LITORAL NORTE
R$ 1,4 bilhão receberam
os municípios do Litoral
Norte em royalties e
participações especiais.

Ilhabela, São Sebastião e Caraguá
lideram ranking do petróleo em SP
No ano passado, o estado dividiu um montante de R$ 1,5 bilhão em royalties e participações especiais sobre
o petróleo, sendo que 65,7% desse valor (R$ 1,01 bilhão) foram para Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba
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Impulsionado pelas cidades
de Ilhabela, São Sebastião e
Caraguatatuba, o estado de
São Paulo passou da sétima
para a segunda posição no
ranking da produção nacional de petróleo e gás natural,
de acordo com estudo da
Fundação Seade.
Com isso, óleo bruto de
petróleo ocupa agora a primeira posição na pauta de
exportação paulista.
As três cidades do Litoral
Norte lideram o ranking dos
109 municípios paulistas que
recebem royalties e participações especiais do petróleo.
No ano passado, o estado
dividiu um montante de R$
1,5 bilhão, sendo que 65,7%
desse valor (R$ 1,01 bilhão)
foram para Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba.
O destaque é Ilhabela, município que arrecadou sozinho
R$ 751,6 milhões, praticamente a metade do total das
participações governamentais em São Paulo.
Contribuiu para esse resultado, de acordo com o Seade,
o valor de R$ 394,1 milhões
em participações especiais
que Ilhabela recebeu no ano
passado, segundo dados da
ANP (Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
O montante equivale a 99,7%
da compensação financeira
da exploração dos campos
de Lapa e Sapinhoá, no présal da Bacia de Santos.
VÍDEO
JJVEJA
Direto da redação, vídeos
trazem mais informações.
www.ovale.com.br

PRÉ-SAL.

E foi justamente o pré-sal
que catapultou as cidades do
Litoral Norte para as primeiras posições do ranking do
petróleo em São Paulo, também ajudando o estado a se
tornar o segundo maior produtor do país, atrás apenas do
Rio de Janeiro.
Entre os anos de 2008 e 2018,
a produção nacional cresceu
de 823,4 milhões para 1,2 bilhão de BEP (barril equivalente de petróleo), levando o país
à autossuficiência.
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1,53
ABilhão
de reais recebeu
o estado de São Paulo em
royalties e participações
especiais sobre o petróleo
no ano passado.

DIVIDENDOS

Além do estado,
cidades do Litoral
Norte crescem em
ranking nacional
PAÍS. Ilhabela, São Sebastião
e Caraguatatuba estão entre
as 15 cidades do país que mais
receberam em arrecadação
de royalties e participações
especiais sobre petróleo e gás
natural no ano passado. A lista
traz 864 municípios brasileiros. Ilhabela é a terceira
colocada, superada apenas
por duas cidades do Rio de
Janeiro: Maricá e Niterói.
São Sebastião é a 12ª e Caraguatatuba, a 15ª cidade do
país. Os três municípios da região fazem parte de um grupo
de 17 cidades que receberam
mais de R$ 100 milhões em
royalties e participações especiais sobre o petróleo.
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