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RESUMO: O campo de Lula teve sua comercialidade declarada em dezembro de 2010 e 
atualmente é o principal produtor de petróleo e gás natural do Pré-Sal. Localiza-se na Bacia de 
Santos — maior produtora dentre as bacias brasileiras. O objetivo deste trabalho é expor o 
impacto frente às participações governamentais geradas (royalties e participações especiais) 
devida à evolução da produção deste campo, no horizonte 2011-2017. Para a realização deste 
estudo foram processados os dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). Em 2011, a produção diária petróleo acumulada foi de 431,6 
milhares de barris. O progresso em sua produção foi tal que em 2012 houve um aumento de 
135,3%; já em 2014, foi alcançado o patamar de 2,0 milhões de barris diários; em 2015, sua 
variação anual foi de +95,9%; e em 2017, houve o maior incremento absoluto anual, com mais 
2,6 milhões de barris diários dentre 8,9 milhões de barris diários explotados. O 
desenvolvimento do gás natural foi tão significativo quanto. Seus percentuais de incrementos 
anuais situaram-se no range de 25% e 120% e o principal aumento absoluto registrado ocorreu 
em 2016, com 103,5 MMm³ de acréscimo dentre os 282,7 MMm³ acumulados. A relevância da 
evolução na produção de petróleo em Lula pode ser comprovada através da análise da sua 
representatividade frente ao total produzido no ERJ e no Brasil: 0,83% e 0,62%, 
respectivamente, em janeiro de 2011; enquanto que em dezembro de 2017, estes valores 
foram de 45,53% e 30,8%, nesta ordem. Com o gás natural os respectivos percentuais perante 
o ERJ e a produção nacional passaram de 2,28% e 0,90% para 64,05% e 29,18%. O plano de 
desenvolvimento aprovado para Lula prevê a utilização de nove FPSO (Floating Production 
Storage and Offloading), sendo que atualmente seis já estão operando, indicando que Lula 
ainda não está na plenitude da capacidade de produção. Estas facilidades permitiram recordes 
de produção com destaque para os anos de 2016 e 2017, quando a produção diária acumulada 
de petróleo alcançou 6,3 e 8,9 barris, respectivamente; e a de gás natural foi 282,7 e 379,7 
milhões de metros cúbicos, nesta ordem. O resultado desta evolução pode ser verificado nas 
participações governamentais recolhidas. Em 2011, foi pago o montante de R$ 193,2 milhões 
em royalties, ao passo que este valor em 2017 alcançou a cifra de R$ 4,4 bilhões (+2.178,2%). 
No que tange às participações especiais, Lula começou a pagá-las no quarto trimestre de 2011 
quando foram recolhidos R$ 17,6 milhões, já no terceiro trimestre de 2017 o valor pago foi de 
R$ 2,4 bilhões. Em 2011, os municípios beneficiários por confrontarem com Lula – Maricá, 
Niterói e Rio de Janeiro – receberam individualmente menos que R$ 80 milhões, e ocupavam 
as respectivas 9º, 10º e 8º posições no ranking de maiores beneficiários de royalties do ERJ; já 
em 2017, terminaram na 3º, 4º e 7º, respectivamente – tendo Maricá e Niterói recebido, 
respectivamente, R$ 303 milhões e R$256 milhões e o Rio de Janeiro R$ 96,8 milhões. 
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