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Introdução 

 

 Na perspectiva geográfica, a apurada discussão sobre as relações 

intergovernamentais precisa considerar o território e seus recursos, uma vez 

que estes, desigualmente distribuídos pelo território, estabelecem 

desequilíbrios federativos. Assim, os municípios que abrigam atividades 

econômicas ligadas a certos recursos recebem mais recursos públicos. 

 De acordo com Márcio Cataia2, tradicionalmente a epistemologia 

geográfica interpreta a situação geográfica, como a representação de um sítio. 

Todavia, as ações que se dão sobre ele são muito mais complexas, porque 

sobre este sítio não incidem apenas vetores locais, mas também os interesses 

exógenos. Aqui, utilizamos a noção de sítio que se aproxima da ideia do sítio 

social (Santos, 1995), assim, o valor de dado espaço condiciona a dimensão da 

população instalada.  

A análise de cada situação geográfica, por sua vez, implica na 

compreensão de variáveis-chave como a informação (informação banal e 

“científica”), a técnica (o nível técnico da atividade em questão), o consumo 

(justifica a atividade econômica), publicidade (reprodução das ideologias), as 

finanças (fundamental do período atual para as atividades do circuito superior 

da economia); e as políticas (elemento de coesão e antagonismo das 

tendências). Cada uma dessas incidem diferentemente sobre os lugares pois, 

no espaço preexistente é o espaço herdado – o trabalho morto cristalizado em 

                                                 
1
  Esse artigo é parte integrante de uma pesquisa de Mestrado em Geografia no Instituto 

de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), sob orientação do Prof. 
Dr. Márcio Cataia. 
2  Orientação para o projeto de pesquisa, 2011. 



2 

formas – quem incorpora as modernizações diferentemente, configurando 

assim, situações geográficas únicas e reveladoras das dinâmicas locais. 

O reflexo da chegada dessas variáveis,  associadas à cada 

economia instalada no espaço, é a geração um fluxo do fundo público 

correspondente aos municípios. Com isso, a instalação dos equipamentos 

necessários à explotação3 mineral é gerada à Compensação Financeira pela 

Exploração Mineral (CFEM); pela utilização produtiva dos potencias hidráulicos 

e o ressarcimento econômico das áreas alagadas do município é pago a 

Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH); a 

operação das infraestruturas do setor petrolífero (unidades de produção, 

extração, bombeamento, desembarque e transporte) geram os royalties do 

petróleo e do gás natural. São associações diretas dos equipamentos 

produtivos e ações governamentais, especialmente, no que tange à 

intensificação dos fluxos de transferências intergovernamentais. 

 

Uso do território: as compensações e royalties 

 

Na análise geográfica atual, as grandes extensões territoriais e, 

sobretudo, os conceitos de região possui um papel central tanto nas temáticas 

da Geografia Regional quanto na Geografia Política. Para Eliseu Savério 

Sposito (2004; p.87), uma região constitui-se como parte do território que o 

sistema capitalista processa de forma particular, já o território é fonte de 

recursos e a parcela do espaço ocupada pelos indivíduos, grupos ou Estado 

(Sposito, 2004). Todavia, o território é o conjunto de formas espaciais 

dinamizadas pelas ações sociais, como híbrido e sinônimo de espaço humano, 

espaço habitado (Santos, 2005; Santos & Silveira, 2006). 

Do ponto de vista da construção de uma história dos usos de território, 

podemos, identificar três momentos: os meios naturais, com as ações humanas 

condicionadas pelos tempos lentos da natureza; os meios técnicos, são os 

diversos meios desigualmente instalados para minimizar os condicionantes da 

natureza; e o meio técnico-científico-informacional, com a revolução das 

                                                 
3
  Explotação é um termo utilizado nas geociências para caracterizar processo de 

exploração e extração mineral da jazida, para aproveiramento econômico. 
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telecomunicações e, sobretudo, da informação (Santos e Silveira, 2006). 

Grosso modo, quando uma política estatal executa o deslocamento de 

populações para lugares menos densos, podemos falar em uma geopolítica. 

Essa migração implica a criação de novos poderes locais, de autonomias  e no 

estabelecimento da vida de relações. Por outro lado, há outros deslocamentos 

populacionais promovidos por outros agentes. Nesse segundo caso, não são 

geopolíticas, tendo em vista que, esses possuem um caráter mais empresarial, 

ou seja, mais geoeconômico (Cataia, 2007). 

Nesse sentido, a definição do uso do território é orientada pelo 

reconhecimento da implantação de infraestruturas, ou seja, dos sistemas de 

engenharia. Com essa operacionalização, podemos analisar o território em sua 

diversidade e unidade, já essa é a “questão central da história humana e de 

cada país e constitui o pano de fundo do estudo das suas diversas etapas e do 

momento atual” (Santos e Silveira, 2006). Assim, essa noção implica na 

compreensão de duas matrizes analíticas, que são colocadas aqui em relevo: o 

território normado e o território como norma (Santos, 2005; 2008; Santos e 

Silveira, 2006).  

O território normado é referido ao território carregado e crivado por 

normas legais e consuetudinárias, ou seja, é um espaço onde as normas têm 

poder de organização e regulação. Nele, os fixos fixados (Harvey, 2011) não 

serão entendidos apenas como objetos inertes, mas dinamizados a todo o 

momento por novas normatizações. Por outro lado, o território como norma, é 

referido ao papel ativo que desempenha o espaço na construção das normas e 

das ações sociais, um verdadeiro prático-inerte (expressão sartriana tomada 

por Santos, 2008), ou seja, as ações que dinamizam as formas (materiais ou 

imateriais) e essas, em resposta, condicionam a história social. 

De maneira direta, no território, as densidades naturais (os rios, 

campos de petróleo e outras jazidas minerais), e as densidades técnicas (as 

hidroelétricas, gasodutos e obras de infra-estrutura para extração mineral), 

juntam-se para formar lugares densamente povoados por objetos técnicos e 

naturais que contribuem para especificidade de finanças municipais. Assim, 

essas diferentes densidades implicam em desigual distribuição de recursos 

entre os entes da federação, o que contribui para a manutenção de certas 
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situação de crise, causando o aprofundamento da desigualdades entre esses 

entes. Este é o caso dos CFEM, CFURH e royalties do petróleo.  

Juntos nos lugares, os objetos e ações remetem a um entendimento 

territorial dos fixos e dos fluxos (Santos, 1988). Ambos, podem ser novos ou 

renovados, recriando as condições ambientais e sociais, referentes a esse 

lugar, mas, sobretudo, esse par dialético permite que ocorram ações que 

modificam o próprio lugar. Assim, podemos apreender o espaço geográfico 

como o conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos 

e sistemas de ação (Santos, 2008). Nele, o uso do território é, de um lado, 

marcado pela fixidez, dada por objetos maciços e grandes, e de outro, por 

fluxos promovidos pelos macro sistemas técnicos de movimento e pelos micro-

objetos da eletrônica e da informática, cujas localizações são precisas. 

Com isso, podemos perceber o papel destacado dos recursos 

públicos na manutenção do equilíbrio e na soldagem do pacto federativo 

brasileiro, em que esses são fruto da necessidade de equilibrar as 

desigualdades regionais, implantando um sistema político de cooperação. 

 

Densidade técnica, fundos públicos e a crise da federação 

 

Comumente, mas não exclusivamente, as pesquisas sobre o 

federalismo brasileiro são centradas nas questões fiscais. Nesse sentido, o 

entendimento do papel que os recursos naturais (minérios, potenciais 

hidráulicos e petrolíferos) desempenham na diferenciação dos entes da 

federação, se torna um importante caminho analítico para a compreensão das 

relações intergovernamentais. Assim, a atualização dos princípios do 

federalismo é fundamental, já que os pactos não são baseados somente em 

pactos continuamente refeitos segundo as condições sociais de cada período 

histórico, mas também, segundo as condições territoriais.  

Na discussão federativa, a questão da autonomia e da divisão da 

soberania é resolvida com o reconhecimento de diferentes estados, que 

formam a união federal. Nessa forma de organização, a diferenciação das 

competências entre a União e os Estados federados é feita na própria 



5 

constituição, sendo que em todos os casos, além do poder central e 

intermediário, existe o nível do poder local, ou seja, os Municípios. Aos Estados 

e Municípios há a descentralização política e administrativa, sem que se 

estabeleça uma supremacia da União sobre essas outras unidades federadas. 

Os demais entes federados (sobretudo os municípios) ficaram sujeitos a uma 

constituição federal, apesar de possuírem uma constituição própria. 

De acordo com Bóris Fausto (2000), o federalismo no Brasil é 

adotado devido à falta de coesão física do território. Para ele, essa foi uma 

solução política encontrada para frear os regionalismos e para suprir 

politicamente o que faltava fisicamente naquele momento, ou seja, ausência de 

redes de integração eficiente para melhorar a comunicação entre as partes.  

Com essa justificativa, em 1834, o federalismo é antecipado ainda na 

Monarquia, pois se admite a autonomia financeira e administrativa das 

Províncias (Martin, 2005). 

José Luiz Fiori (1995) associa a federação ao pêndulo de Pareto, 

com longos períodos de centralização e descentralização do poder. Para ele, o 

primeiro período de centralização foi o welfare states, ou seja, os estados de 

bem-estar social, em contraponto aos estados socialistas. 

O federalismo brasileiro, segundo Fiori (1995), seria fortemente 

caracterizado pelo processo de descentralização oriundo da Constituição de 

1988. Todavia, há mecanismos em curso promovendo uma recentralização 

fiscal e/ou transferindo responsabilidades do governo federal para os governos 

estaduais e municipais, sobretudo, no que tange às necessidades internas à 

nação e da divisão internacional do trabalho. 

Entretanto, pela existência da atual densidade técnica no território, o 

princípio federativo de igualdade entre os entes não pode ser cumprido, 

demonstrando que a federação é muito mais ampla, que o problema da 

descentralização federativa, instituída na Constituição de 19884 – com a 

transferência de algumas competências da União para os Estados e Municípios 

– repartição das receitas muito sentidas sob a forma do federalismo fiscal. 

Uma das características fundamentais do atual conflito federativo é a 

                                                 
4
 A Constituição de 1988 é conhecida como a constituição cidadã, com uma valorização 

das comunidades tradicionais (como indígenas, caiçaras e quilombolas) e com a 
descentralização de atribuições do governo federal para os Estados e Municípios. 
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horizontalização das disputas de receitas entre os entes da federação, assim 

municípios concorrem com municípios e estados concorrem com estados 

(Affonso, 1995). Estas disputas seriam muito bem representadas pela guerra 

fiscal travada entre os entes da federação. Sem dúvida, esse autor reconhece 

um elemento importante da atualidade federativa que foge à discussão do 

elemento territorial, pois os recursos naturais localizados, obviamente, são fixos 

fixados e, portanto, não podem ser objeto de disputas horizontais entre os 

entes.  

Por esses motivos, a federação é a forma de organização territorial 

do poder, de articulação do poder central com os poderes regional e local 

(Affonso, 1995). São os chamamos Pacto federativo, as formas jurídicas de 

condicionamento da forma de poder no território. Ele consiste de um conjunto 

de complexas alianças, pouco explícita, soldada em grande parte por meio dos 

fundos públicos em regiões específicas e especializadas do território. 

Do ponto de vista da ocupação territorial, de maneira resumida, 

podemos dizer que o Brasil passou distintos ciclos de acumulação primitiva. 

Esses ciclos, ordenaram o território, ocuparam as fronteiras, introduziu as vias 

de circulação e os sistemas técnicos em distintas área de influência. O primeiro 

grande surto foi com os bandeirantes paulistas (munidos da fina flor da técnica 

europeia de então) em busca do ouro. Trazido com eles, instala-se grande 

grupo de técnicas importadas que vão, lentamente, se instalando nas áreas 

que antes eram habitada por povos não ocidentais. A descoberta do outro nas 

Minas Gerais e de Goiás, em meados do século XVIII, é a coroação desse 

mundo de objetos de diversas dimensões (temporais e espaciais), gerando o 

primeiro processo de fragmentação interna do território colonial5. Esse início de 

ocupação estabelece as bases do sistema técnico atual, possibilitando um novo 

conhecimento do território. 

Em consequência das alterações científico-tecnológicas do final do 

século XIX, com as elites locais buscando sistemas energéticos mais eficientes, 

o território brasileiro adquire novos contornos. Nesse sentido, os primeiros 

                                                 
5
  Com a criação dos estados do Mato Grosso (incluíndo o atual estado do Mato Grosso 

do Sul, desmembrado em 1979), Goiás (incluíndo o atual estado do Tocantins, desmembrado 
em 1989) e Minas Gerais.“Doc. Territoriais do Brasil”. Disponível 
em:<http://biblioteca.ibge.gov.br/>. 
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empreendimentos hidrelétricos do país são formados com capitais transferidos 

por essas elites, criando sistemas locais e isolados. É o que acontece nas 

atividades mineradoras (no caso de Juiz de fora, em 1889 – considerada a 

primeira hidrelétrica da América do Sul) e da cafeicultura paulista (Usina Henry 

Borden – usina de transposição – instalada na Serra do Mar, entre São 

Bernardo do Campo – SP e Cubatão – SP; ou a Usina Itatinga, fornecendo 

energia para a construção do porto de Santos – instalada no atual município de 

Bertioga – SP) e a formação dos sistemas elétricos locais. 

Após a Segunda Guerra Mundial, debruçado em ideais e projetos 

geoestratégicos, inicia-se a criação estatal dos grandes complexos hidrelétricos 

como Itaipú6, em Foz do Iguaçu – PR, o Urubupungá (formado pelas barragens 

de Três Irmãos, Pereira Barreto e Ilha Solteira, que recebem todo o fluxo de 

águas do Rio Grande e do Tietê) e Rosana (UHE Rosana, Engenheiro Porto 

Primavera, Taquaruçu e da Capivara). Todavia, só com a introdução dos 

linhões de transmissão que se completa a referida conexão entre as obras de 

engenharia produtoras da energia (as hidrelétricas), os empreendimentos 

industriais e as áreas urbanas consumidoras. Nesses casos, a ação estatal não 

somente mobilizou um enorme contingente populacional (tanto na fase de 

construção, como após a instalação das atividades, como modificou 

internamente as estruturas espaciais anteriores, realizando a chamada 

acumulação primitiva. 

Chama atenção a situação do abastecimento energético das 

atividades metalúrgicas localizadas na região de Sorocaba, sobretudo as 

atividades ligadas à Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)7 e de suas usinas 

particulares (Barra, Serraria, Alecrins, Porto Raso, Fumaça e Salto do Iporanga) 

no Rio Juquiá, no Vale do Ribeira, próximo a Juquitiba – SP.  Nesses casos, 

podemos falar que se trata de uma ação  geoeconômica. 

No setor petrolífero, também, é salutar a instalação de partes do 

sistemas importados, como capitais individuais aplicados na reestruturação das 

atividades produtivas locais. É o do fazendeiro campineiro, Eugênio Ferreira de 

                                                 
6
  No período, 1966/73, o país passa por um intensivo endividamento externo. Pereira, J. 

E. C. Financiamento externo e crescimento econômico no Brasil. Instituto de Planejamento 
Econômico e Social, nº 27. Rio de Janeiro: IPEA, 1975. 
7
  O município é formado exclusivamente pelas atividades produtivas do Grupo 

Votorantim. 



8 

Camargo, que em 1892 fura, no município de Bofete, o primeiro poço paulista 

de petróleo sem sucesso (Cotta, 1975). Em Santos, próximo ao porto, em 1929, 

encontramos a incorporação de instalações de granéis líquidos, por iniciativa 

das elites paulistas. Em 1932, no entanto, ocorre a instalação da Refinaria Rio-

Grandense, em Uruguaiana – RS. Esses são momentos de uma   forma de 

acumulação primitiva no país, anteriores à posse de jazidas comprovadas que 

levaram à elaboração do Código da Mineração, de 1934. 

Em 1937, no entanto, se descobre o petróleo em Monteiro Lobato – 

BA. Esse fato, provocou no estado brasileiro uma enorme alteração normativa 

que culminou na criação do Conselho Nacional do Petróleo (Serebrenick, 

1971), em 1939, e consecutivamente, da Petrobras, em 1953. Nesse período, 

chamado por Santos e Silveira (2006) de técnico-cientifico, se inicia a 

incorporação de territórios para instalação petrolífera, ou seja, uma acumulação 

primitiva com força estatal e características empresarial e monopolista. 

A partir desses passos, essa empresa inicia a construção do sistema 

de engenharia integrando as áreas produtoras, refinarias e centros 

consumidores por dutovias, no estado da Bahia, com a Refinaria Landulpho 

Alves8 e a instalação de dutos entre Mataripe e Candeias (com extensão de 4 

km) e na introdução de dutos entre as cidades de Santos e São Paulo (Távora, 

1955). No ano de 1955, a empresa inaugura a refinaria Presidente Bernardes, 

no sopé da Serra do Mar, em Cubatão – SP. Em 1961, é inaugurada a Refinaria 

Duque de Caxias, na baixada fluminense, e em 1966, é vez da Refinaria do 

Planalto (REPLAN), em Paulínia – SP. Na década seguinte, mediante a 

construção do Terminal Almirante Barroso (Tebar) para embarque e 

desembarque de granéis líquidos, em São Sebastião, a empresa instala em 

Guararema um terminal de armazenamento e bombeamento, conectando 

oleodutos do Tebar, à Refinaria de Paulínia e aos terminais de Barueri e de São 

José dos Campos, como um caso clássico de gestão do território (Brito, 2008). 

Na década de 1970, mediante as descobertas de petróleo em 

jazidas existentes na plataforma continental carioca e potiguar, a Petrobras 

inicia sua nova fase de exploração e capitalização, ampliando sua ação no 

                                                 
8
  Essa refinaria foi construída inicialmente com o nome  de Mataripe, em 1949. Em 1953 

ela foi  incorporada à Petrobras. 
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território brasileiro9. Junto a essa descoberta se instala no estado um novo 

modelo de pesquisa e desenvolvimento aliando atividades universitárias, com a 

criação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CENPES (Lima, 2011), e 

atividades produtivas offshore10. O maior triunfo da atividade foi a descoberta 

recente de jazidas de gás natural amazônicas e petrolíferas em grandes 

profundidades marítimas: descobertas de petróleo e gás natural em campos 

localizados na plataforma continental e terrestres amazônicos: de Urucu, em 

198711, em Coari – AM, em 2009, e do Pré-sal (Lima, 2011), em 2005. Estima-

se que são imensos campos de exploração posicionados embaixo de uma 

espessa camada de sal, no subsolo oceânico e sobre a vegetação amazônica. 

Essas descobertas, juntamente com o sistema pré-existente, são fruto dos 

pactos territoriais localizados, implicando na difusão do meio técnico-científico-

informacional, através da instalação de redes de comunicação, novos 

oleodutos e gasodutos para circulação da produção, interligando unidades de 

produção e de armazenamento. 

Originário desses pactos territoriais, os fundos públicos se 

caracterizam como os alicerces para a federação, demonstrando seu distinto 

papel na manutenção do equilíbrio federativo. Sobretudo, porque eles se 

assentam em complexas relações entre esfera de governos e regiões. Por isso, 

os fundos possuem um papel crucial na soldagem do pacto federativos e 

territoriais, baseado nos profundos desequilíbrios regionais.  

Por esse motivo, não são apenas o número de habitantes e a renda 

per capita atribuída a cada conjunto populacional – municipal e estadual – que 

constituem a totalidade das transferências de recursos entre os entes da 

federação. As distintas densidades técnicas e naturais implicam a desigual 

geração e distribuição dos recursos entre os entes da federação. Isso torna as 

compensações, os royalties e as variáveis financeiras que redesenham o 

território. Isto é, se é um fixo fixado, os repasses reforçam as desigualdades. 

Mediante a instalação na localidade de determinada atividade 

                                                 
9
  Vale registrar as ações da empresa em países como Angola, México, Equador, Bolívia 

e Perú. 
10

  Basicamente, as atividades offshore são as tarefas produtivas realizadas em alto mar. 
11

  Com estudos e pesquisa para a produção de petróleo, desde 1910. Acessado em 
15/12/2012.  Disponível em: <http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2011/10/21/25-anos-de-
petrobras-na-amazonia-descoberta/>.  
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produtiva, ou obra de engenharia, se alteram as formas e o montantes de 

recursos financeiros para os cofres da administração pública local. A partir da 

produção local é cobrado uma parcela do faturamento que é convertida em 

compensação financeira, dando início a um sistema de fluxo de finanças 

públicas. 

Na atualidade, operam dois sistemas de transferências de recursos 

para os entes da federação: as Transferências Constitucionais e Legais regem 

os repasses da União para estados e municípios, e de estados para os 

municípios; já as Transferências Voluntárias regem os Convênios celebrados 

entre os entes federativos (Gallo, 2011). Entre esses sistemas, vige sobre os 

estados e municípios brasileiros, um fluxo oriundo das compensações 

financeiras pela exploração dos recursos minerais, hidrelétricos e royalties 

petrolíferos. 

Estas transferências robustecem os orçamentos municipais, o que 

lhes proporciona condições de investimentos ímpares. Todavia, em razão de 

pactos pouco explicitados, quase ou nada discutidos democraticamente e sem 

a participação de todos os entes federados, especialmente os municípios, 

esses recursos são resultados de negociações frágeis e, por isso, são 

interpretados como uma variável que evidencia a situação de crise. 

O território normado (Santos, 2005; 2008; Santos & Silveira, 2006), 

ou seja, o território concebido como um espaço onde as normas o organizam, 

os desequilíbrios inter-federativos desaparecem, pois todos são iguais perante 

as normas, recebendo inclusive os mesmos recursos, não havendo crise pela 

divisão das receitas. Sob a perspectiva do território como norma (Santos, 2005; 

2008; Santos & Silveira, 2006) ou dos recursos naturais e dos recursos 

técnicos, criados pela sociedade, desigualmente distribuídos pelo espaço 

nacional, aprofunda-se as desigualdades de acesso aos recursos financeiros. 

Nesses casos, o fato de haver uma desigual distribuição de usinas 

hidrelétricas, extração de petróleo e extração de minérios, condiciona que nos 

municípios onde essas atividades são realizadas hajam repasses que tornam 

seus orçamentos mais robustos. Assim, torna-se explícito a necessidade de 

considerar o papel ativo do território (Santos et alii, 2000), quando se trata de 

refletir sobre os pactos federativos, sobretudo no momento em que as 
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discussões sobre os royalties do pré-sal, da redução da tarifa de energia e da 

modificação das regras da CFEM e CFURH12 estão colocadas. 

 

Compensações financeiras e os royalties 

 

O termo “compensação” possui diversos sentidos. Assim, do ponto 

de vista normativo, a compensação pode ser conceituada em muitas formas. 

Podemos falar uma compensação ambiental, social e financeira. Nesses casos, 

a distinção é feita devido à especificidade das legislações. Isso porque, ao lado 

da produção econômica, os órgãos da administração do estado operam para 

fiscalizar, legislar e controla suas ações dos capitais.  

A compensação financeira, então, é o pagamento de parcela do 

montante econômico produzido que fica retido nas estruturas do estado 

nacional. Ela é associada ao pagamento pela utilização13 e ressarcimento, à 

administração local, pelo exaurimento de dada jazida mineral localizada; pela 

utilização dos potenciais hidráulicos e, no caso de alagamento, pela 

impossibilidade de exploração econômica de dada área; e também, como 

reposição do imposto de renda que não é cobrado na fase da produção, nas 

atividades petrolíferas (Farias, 2011a).  

Na história brasileira, 1997 é o ano que marca as relações 

intergovernamentais e sua relação com a incorporação do capital internacional, 

tanto na abertura às empresas internacionais, como na quebra do monopólio 

estatal nas três áreas estudadas. Antes desse ano, havia um fluxo de finanças 

interno ao estado e o mercado já que a Petrobras se configurava como 

empresa pública, sob a gerência estatal executando tanto a modificação, 

operação e gestão espacial, como a criação e fiscalização dos fluxos de 

finanças interna ao estado – das empresas públicas para os órgãos de gestão 

e da administração pública. Após essa data, há a uma intensificação dos 

                                                 
12

  No Congresso federal tramitam duasmpropostas, uma de alteração das regras da 
CFEM (redefinição do percentual da CF, do marco legal e da Compensação ambiental) e outra 
para as regras da CFURH (prevê transferências par a União do domínio das Águas 
subterrâneias). 
13

  A atividade que opera a transformação da matéria in situ no território se transdorma em 
matéria-prima (podendo ser trocada como mercadoria) é a explotação. É o momento de sua 
inserção no sistema geral de trocas. 
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registros de fluxos de recursos públicos entre os entes federativos. Nesse 

momento, também,  se inicia a ação das Agências Reguladoras em cada setor 

e o fluxo de finanças proveniente da regulação. 

Com a criação das Agências (Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis - ANP) inicia-se o ciclo de cooperação 

produtiva entre essas (os órgãos do governo e da administração pública 

responsável pela fiscalização das atividades produtivas) e as empresas 

privadas (introduzidas com as privatizações). Esse movimento gerou um novo 

sistema de fluxos de finanças, agora, integrando o estado e o mercado. É o que 

Ruy Moreira (2012) chama de privatização da gestão do espaço. 

De modo geral, esses fluxos são, de um lado, resultados da taxação 

da produção, e de outro, a confirmação de gestão territorial executada pelas 

políticas das empresas. Isso fica demonstrado no elevado nível de 

concentração e especialização regional da produção, que tem como resultado 

os fluxos de finanças entre os entes federativos, gerando uma super- -

acumulação (Serra, 2005) de recursos em poucos municípios e estado. 

Munidos dos dados do Tesouro Nacional14 elaboramos a Tabela I. 

Nela, o Grupo1 apresenta o conjunto de variáveis econômicas que interconecta 

os entes federativos de maneira igualitária (tendo a população como parâmetro 

de cálculo), que mais se aproxima da noção do território normado. Por isso, é 

importante compreender a amplitude de sua conexão aos municípios. No 

Grupo 2, estão as compensações financeiras e as remessas de royalties 

complementam as receitas municipais. Nele, podemos verificar que o pequeno 

número de municípios beneficiados revela elevada seletividade espacial da 

produção, destinados a pontos específicos do território. 

Na geração de energia, é constituída a Compensação Financeira 

pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) que trata do percentual que as 

concessionárias de energia elétrica pagam pela utilização do recurso 

repassado aos municípios pelos estados e pela união. Todavia, para a 

transmissão da energia elétrica não há compensação, ou seja, os municípios 

                                                 
14

  Disponíveis no sítio: 
http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp. Acessado em 19/12/2012. 
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atravessados pelos linhões de energia elétrica não têm direito a repasses. 

No que tange ao real objetivo e aplicação desses recursos, a lei se 

refere somente à situação de não pagamento de salários15. Para onde vão 

então esses fundos, no interior das administrações públicas? De fato, uma vez 

que, o superávit primário dos governos municipais são alimentados pelas 

compensações e royalties, está aberta a possibilidade de contratação extra de 

pessoal e ampliação da materialidade nas cidades. 

 

Tabela I - Receita dos municípios no estado de São Paulo, em 2009. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tesouro Nacional (/Estados e 
Municípios/Documentos Relacionados), * ANEEL – Sistema de Informações Geográficas e ** 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

 

O Mapa I representa bem o rebatimento no território dos valores de 

repasses de Fundo de Participação Municipal (FPM): é a federação “de cima 

para baixo”, atingindo todos os municípios, sem exclusão (amparada no 

montante da população, como parâmetro de cálculo). O Mapa II, por outro lado, 

permite evidenciar esta influência da CFURH: os fluxos federativos “de baixo 

para cima”, para os municípios com produção hidrelétrica. 

                                                 
15

  No artigo 8º, da lei 8001/90, somente estabeleque que é “vedada a aplicação dos 
recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal”. 

GRUPO 1

Descrição

Soma das Transf. Multigovernamentais FUNDEB total 8.150.378.265,85

Transf Multigov FUNDEB 8.023.841.258,25 603 13.306.536,08

Transf Multigov FUNDEB Comp 126.537.007,60 20 6.326.850,38

Soma das Devoluções do FUNDEB -5.429.100.839,38

Dedução FUNDEB ICMS 3.448.976.231,59 553 6.236.846,71

Dedução FUNDEB FPM 1.085.616.251,89 555 1.956.065,32

Dedução FUNDEB IPVA 826.552.037,16 531 1.556.595,17

Dedução FUNDEB LC87_96 30.305.259,36 543 55.810,79

Dedução FUNDEB IPI Exp 25.029.461,79 534 46.871,65

Dedução FUNDEB ITR 12.621.597,59 537 23.503,91

Cota FPM 6.353.989.880,28 627 10.133.955,15

ICMS 143.952.470,80 597 241.126,42

Total 9.219.219.777,55

GRUPO 2

Royalties dos Recursos Hídricos de ITAIPÚ* 5.705.719,22 143 39.900,13

Soma das Transf. de Compensações Financeiras do Estado 7.623.573,80 304 25.077,55

Outras Transf E CompFin 3.370.096,29 38 88.686,74

Cota CFURH 2.000.876,57 22 90.948,94

Cota Royalties Produção 1.166.203,03 242 4.819,02

Cota ComFin Rec Minerais 1.086.397,91 30 36.213,26

Soma das Transf. de Compensações Financeiras da União 263.690.716,27 575 458.592,55

Cota-parte CFURH 56.791.300,26 145 391.664,14

Cota-parte CFEM** 27.227.282,23 212 128.430,58

Cota-parte Royalties Petróleo 85.045.334,97 131 649.201,03

Cota Royalties Excedente 15.503.622,56 26 596.293,18

Cota Royalties Parte Especial 26.611.913,40 45 591.375,85

Cota Petróleo 43.180.511,45 451 95.743,93

Outras Transf U ComFin 9.330.751,40 107 87.203,28

Total 277.020.009,29

Valor Receita dos 
Municípios do
Estado de São 

Paulo
Valor 

Fragmentado

Numero 
De Municípios
Beneficiários

Valor/Num 
Municípios
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Na prática, o cálculo da CFURH é feito pelo pagamento de 6,75 % do 

faturamento líquido no total das vendas (excluídos os tributos e incentivos 

fiscais vinculados à comercialização do produto). Na divisão do montante, 45% 

são remetidos aos estados e 45% aos municípios, 10% permanece com a 

União (destes, 3% vão para o Ministério de Meio ambiente – MMA, 3% para o 

Ministério de Minas e Energia – MME e 4% restantes para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT). 

 

Mapa I – Federação de cima para baixo,  FPM em 2009 

 

Mapa II – Federação de baixo para cima, CFURH em 2009 
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No caso da CFEM, o cálculo é feito sobre o faturamento líquido 

(deduzindo os tributos de comercialização, transporte e seguro), segundo  

alíquotas específicas e variáveis de acordo com o mineral explorado16. Do total 

arrecadado 12% são repassados à união (2% ao FNDCT e 10% para o MME), 

23% para os estados e 65% os municípios. A Tabela II demonstra a variedade e 

o total produzido por substância, no estado de São Paulo, em 2009. 

 
Tabela II – Valor de Arrecadação de CFEM, por substância,  no estado em 2009. 

                                                 
16

  0,2%, para pedras preciosas, coradas lapidáveis, carbonatos e metais nobres; 1%, 

ouro; 2% para o ferro, fertilizantes, carvão e demais substâncias; e 3% para minérios de 
alumínio, manganês, sal-gema e potássio. 
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Fonte: Elaboração própria, com dados do Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM); relatórios > CFEM > Maiores Arrecadadores. 

 

O cálculo dos Royalties do Petróleo e Gás Natural é feito com base em 

5% da produção. Desse percentual, 52,5% vão para os estados, 15% para o 

município produtor, 7,5% para os municípios com embarque e desembarque e 

25% para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo a Confederação 

Nacional dos Municípios17, contamos com quatro tipos de compensação 

financeira pela exploração do petróleo: os royalties, a Cota-parte dos Royalties 

pelo Excedente, a Participação Especial e o Fundo Especial do Petróleo – FEP 

(como na Cota do Petróleo, evidência no Grupo 2 da Tabela I).  Ao município 

que exceder o volume de produção é gerada a Cota-parte do Royalty pelo 

Excedente da Produção do Petróleo. A transação entre os entes federativos  

conta também com o FEP, o chamado Ouro Negro, que corresponde de 7,5% 

dos royalties do petróleo. O diferencial do FEP, frente às demais 

compensações financeiras especiais, é que ele é dividido entre todos os 

municípios e estados, rateado e com 80% incorporado ao FPM e 20% ao 
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 Acessado em 20/12/2012. Disponível em:<www.mobilizacao.cnm.org.br/>. 

Arrecadador (Substância) Arrecadador (Substância)

1 granito 6.248.080,61 27 pedra calcária 34.567,14

2 areia 5.955.217,78 28 argilito 31.738,40

3 calcário 3.783.706,88 29 granito p/ brita 29.495,70

4 basalto 2.866.546,93 30 turfa 29.262,57

5 gnaisse 1.457.662,02 31 brita de granito 22.217,11

6 água mineral 1.411.153,78 32 siltito 20.017,62

7 argila 1.398.678,62 33 fosfato 19.115,01

8 diabásio p/ brita 603.066,64 34 feldspato 17.845,63

9 caulim 512.812,55 35 arenito 17.553,47

10 diabásio 499.018,98 36 argila bentonítica 15.450,10

11 areia de fundição 402.116,94 37 água potável de mesa 15.295,55

12 areia p/ vidro 314.475,91 38 calcário calcítico 14.062,35

13 dolomito 232.987,53 39 folhelho argiloso 13.800,71

14 calcário dolomítico 168.474,63 40 argila p/cer. vermelh 12.357,64

15 basalto p/ brita 135.539,66 41 leucofilito 8.197,77

16 migmatito 130.532,91 42 sienito 7.101,03

17 argila refratária 107.182,45 43 calcário p/ brita 6.870,87

18 areia quartzosa 106.148,10 44 areia comum 5.825,27

19 cascalho 92.099,60 45 bauxita 5.267,60

20 saibro 87.695,80 46 areia lavada 3.449,12

21 areia industrial 81.637,47 47 argila vermelha 1.523,95

22 filito 80.069,48 48 caulim argiloso 1.119,69

23 quartzito 79.254,88 49 água mineral rad. fon 634,70

24 minério de alumínio 60.119,44 50 areia fluvial 346,12

25 granito ornamental 43.228,78 51 argila comum 258,38

26 talco 36.219,42 52 seixos rolados 180,94

Total recolhido 26.893.727,79

Recolhimento

CFEM

Recolhimento

CFEM



17 

Fundo de Participação dos Estados (FPE). 

Todavia, os royalties petrolíferos não incidem sobre as áreas com 

equipamentos de distribuição de gás processado (gasoduto e/ou oleoduto) e no 

refino. Eles incidem somente sobre as municipalidades com instalações 

produtivas, de transporte, terminais terrestres e marítimos de embarque e 

desembarque (incluindo mono boias, píeres de atracação e cais ancoráveis). 

Na Tabela III, podemos verificar entre os municípios, os mais beneficiados e 

sua variável, base para o cálculo. Deles, destacamos Bertioga, Cananeia e 

Ilhabela com a fase produtiva e Santos, São Sebastião, Caraguatatuba, 

Guararema, Cubatão e Pindamonhangaba com instalações da fase de 

distribuição. 

 
TABELA III - Municípios paulistas com mais Royalties do Petróleo, em 2008. 

Fonte: Dados do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP (Informações 
sobre a Indústria> Exploração e Produção. 

 

Todavia, no cotidiano somos praticamente inconscientes da 

realidade tecnológica dos objetos, esquecemos que ela comanda 

transformações radicais no ambiente (Baudrillard, 1973, citado por Santos, 

1979). Nesse sentido, os objetos, matéria inerte, se tornam os depositários “de 

uma migalha de movimento, se torna forma-conteúdo, quando associado a uma 

totalidade social que age como uma força de transformação” (Santos, 1979).  

Em outras palavras, eles servem à exploração capitalista dominante em vez de 

servir à formação espacial local e às suas especificidades. 

 

Renovação da materialidade 

 

Beneficiário Total *

São Sebastião 1.174.593,80 4.934.079,45 6.108.673,25 42.518.061,59 T. Marítimo

Bertioga 54.306,34 2.539.824,16 2.594.130,50 17.779.687,73 Controntante

Caraguatatuba ,00 2.467.039,72 2.467.039,72 16.722.956,33 T. Marítimo

Ilhabela ,00 2.467.039,72 2.467.039,72 16.722.956,33 Controntante

Guararema 774.252,06 4.655.536,05 5.429.788,11 14.583.900,28 T. terrestre

Cubatão 1.166.243,76 87.767,78 1.254.011,54 10.165.607,77 T. terrestre

Pindamonhangaba 697.390,66 ,00 697.390,66 5.002.175,11 Transporte

Santos 1.492,12 ,00 1.492,12 2.156.134,77 T. Marítimo

Cananéia 39.824,65 69.769,71 109.594,36 911.252,54 Controntante

Silveiras 52.834,07 ,00 52.834,07 380.087,37 Transporte

Total 3.960.937,46 17.221.056,59 21.181.994,05 126.942.819,82

Valor (R$) 
Royalties até 5%

Royalties
Excedente a 5%

Acumulado
Em 2008

Variável 
De Calculo
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É mediante a implantação dos sistemas de engenharia que as 

materialidades no território se renovam e se reconfiguram novos usos do 

território. Segundo Harvey (2004), o movimento fluido só é possível com a 

instalação de certas infra-estruturas físicas no espaço, ou seja, com o capital 

fixo incorporado à terra. As instalações de portos, a construção de linhas de 

transmissão de energia e gasodutos são novas formas que redesenham as 

finanças no território (Farias, 2011b). Assim, com a incorporação de capitais 

fixos e capitais constantes em alguns pontos que o território se  metamorfoseia,  

e renova o meio técnico-científico-informacional (Santos & Silveira, 2006). 

Nos dados das Finanças do Brasil, modelados por processos 

geoestatísticos18, associamos os repasses registrados, entre 2002 e 2010, aos 

respectivos municípios. Com isso, geramos a Figura I, com os mesmos dados 

projetados em três dimensões (criados por meio da técnica de exagero 

vertical). A imagem demonstra um conjunto de picos na forma da incidência das 

compensações e os royalties no território nacional. 

Essa imagem nos proporciona uma visualização mais pontual das 

receitas, verificando onde as finanças municipais são alteradas pelas 

compensações e dos royalties. Ele demonstra também a relevância da CFURH 

(para os municípios como Ilha Solteira e Rosana) e dos royalties do petróleo 

(Ilha Bela, São Sebastião e Guararema). Podemos verificar que o estado de 

São Paulo é mais marcado pela CFURH e pelos royalties do petróleo19. A 

CFEM, no entanto, tem pouca expressão no estado, com pequenos repasses – 

marcado pela exploração de areia para construção e água mineral potável. 

Figura II – Cartograma dos royalties e das compensações financeiras 

                                                 
18  Metodologia conhecida como krigagem. 
19

  No estado de São Paulo, com concentrações no Litoral Norte e no Vale do Paraíba. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tesouro Nacional (/Estados e 
Municípios/Documentos Relacionados). 

 

No estado de São Paulo, a decisão da Petrobras de instalar 

atividades exploratórias do pré-sal, em Santos e Caraguatatuba, vem alterando 

o cotidiano da população local, além da estrutura espacial. Nesse sentido, 

estudos20 apontam para um maior dinamismo dessas regiões, após o início das 

atividades empresariais e produtivas. Os maiores indicadores são a 

especulação imobiliária, os fluxos de aeronave, transportando funcionários de 

Macaé a Santos, a chegada de mão-de-obra qualificada e de empresas, 

modificando o mundo dos homens lentos – ribeirinhos, caiçaras e pescadores. 

Grosso modo, na execução orçamentária21 municipal (fora os gastos 

com a educação),  são de três grupos: correntes (custeio de pessoal e 

transferências correntes – social e econômicas), de capital (investimentos em 

obras, inversões financeiras e amortização da dívida pública) e a reserva de 

contingência. Em Guararema22, por exemplo, no 5º bimestre de 2012, apenas 

                                                 
20

  Aqui, utilizamos a afirmação da capa da revista, como uma pergunta: "como o pré-sal e 
outros investimentos, melhora a vida nas cidades costeiras"? - CINTRA, L. A. A fronteira é o 
mar - Desenvolvimento: estimuladas pelo pré-sal e outros investimentos, as cidades costeiras 
vivem um inédito surto de expensão. Revista Carta Capital . Macaé, 11 de jun, 2012.  
21

  No ciclo orçamentário, a primeira é a etapa de elaboração e planejamento; a segunda, 
a de discussão, estudos e aprovação; a terceira, a execussão; e quarta, de controle e 
avaliação. 
22

  Dados das contas públicas do município, disponível em: 
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22,77% da receita municipal foi gasto com despesas de capital. No 

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de São 

Sebastião23, em outro exemplo, para o ano de 2013, está previsto que 27% da 

receita seja gasto com despesas de capital. O que podemos esperar desse 

quadro? Podemos concluir que essa super-acumulação das receitas 

compensatórias e seus gastos prioritários trazem melhoria às municipalidades? 

 

Conclusões 

 

Contudo, é notório o papel do fluxo financeiro entre os entes da 

federação, uma vez que eles vêm modificando as finanças municipais e a 

relação de poder local. Nesse quadro, as transferências intergovernamentais 

são o mecanismo de distribuição de recursos fiscais com o objetivo de 

complementar as receitas e que permitem aos entes subnacionais cumprir 

adequadamente os encargos de suas respectivas competências. 

Assim, a instalação de grandes obras de engenharia (infra-estruturas 

de energia hidrelétricas, de exploração de gás, petróleo e minérios) são os 

acréscimo técnicos sobre os territórios usados que renovaram sua 

materialidade. Por isso, independentemente das tendências envolvidas, cada 

vez mais, a discussão sobre as relações intergovernamentais consideram o 

território usado como um potencial uso dos recursos. 
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