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Investimento das rendas petrolíferas nos distritos
     O município de Arraial do Cabo, localizado a 165 
km da capital do estado, possui uma população de 
30.096 pessoas, de acordo com estimativa do 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) para 2018. Em relação aos números do Censo 
de 2010, que apontava 27.715 habitantes, houve 
um acréscimo de 2.381 moradores, o que corres-
ponde a um crescimento de aproximadamente 
9% no período. 
    Como foi informado na edição 02 do boletim 
Rede Territórios do Petróleo – Arraial do Cabo, 
desde 2011 o município é reconhecido pela ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis) como integrante da zona de 
produção principal do estado do Rio de Janeiro. 
Esse reconhecimento fez com que, de março para 
abril de 2011, as rendas petrolíferas do município 
se elevassem de R$ 526 mil para R$ 3,8 milhões, 
em valores da época. Ao longo de 2018, Arraial 
recebeu um total de R$ 75,8 milhões de royalties 
e participações especiais.
       Na percepção do Núcleo de Vigília Cidadã (NVC) 
local, esse aumento de receita não se refletiu em 
melhorias na infraestrutura dos distritos. Monte 
Alto, Parque das Garças, Figueira, Novo Arraial, 
Sabiá, Caiçara e Pernambuca estão entre as locali-
dades que, segundo o NVC, carecem de melhorias 
que poderiam ser custeadas por parte das rendas 
petrolíferas. Daí surgiu a questão: como viabilizar 
a aplicação de uma parte maior da verba na 
melhoria destes distritos? 
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     O Núcleo de Vigília Cidadã tem atuado na 
formação continuada dos cidadãos cabistas 
que fazem parte do projeto Territórios do Petró-
leo a respeito de como agir diante da aplicação de 
tais recursos, isto é, como praticar o controle 
social. Por exemplo, o NVC tem auxiliado a comu-
nidade dos pescadores na preparação de um 
projeto de iniciativa popular de lei prevendo a apli-
cação de recursos no incentivo à pesca artesanal.
    Por ser uma cidade turística, Arraial recebe 
cada vez mais visitantes, o que demanda melho-
rias na infraestrutura também no entorno da 
sede municipal. A legislação federal referente às 
rendas petrolíferas permite amplo leque de pos-
sibilidades de aplicação dos recursos, proibindo 
apenas o  pagamento de  pessoal permanente

Lixo acumulado no espaço público (bairro de Caiçara).

http://territoriosdopetroleo.eco.br/wp-content/uploads/2018/11/09-Boletim-02-Arraial-marcas-atualizadas-republicado-em-15-03-19.pdf
http://territoriosdopetroleo.eco.br/


nº� �
� � � �

ABRIL

O boletim Rede Territórios do Petróleo – Arraial do Cabo é uma produção coletiva do Núcleo 
de Vigília Cidadã do município, com o auxílio e moderação da equipe técnica e da Petrobras.
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(exceto professores em sala de aula) e o pagamento de dívidas (exceto com a União). Somente os 
recursos oriundos de campos recentes — cujos contratos tenham sido assinados após 03 de dezembro 
de 2012 — têm direcionamento obrigatório para as áreas de educação (75%) e saúde (25%). Mas estes 
recursos “carimbados” ainda não são significativos nos repasses feitos a Arraial. 
         Canais de participação - Todo cidadão pode e deve participar das decisões em seu município, exer-
cendo a cidadania na sua totalidade. Mas como podemos fazer isso? Participando dos espaços públicos 
de discussão, tais como conselhos municipais, audiências públicas, sessões da Câmara Municipal, entre 
outros. É necessário que a população se aproprie e tenha o senso de pertencimento do lugar onde vive.
        Venha nos conhecer pessoalmente e exercite conosco sua cidadania!

    O boletim Rede Territórios do Petróleo - Arraial do Cabo 
é uma produção coletiva do Núcleo de Vigília Cidadã do 
município, com o auxílio e a moderação da equipe técnica 
do projeto e da Petrobras.
     Endereço: Praça da Independência, 03 - salas 1, 2, 3 e 4 - 
Centro -  Arraial do Cabo/RJ - (22) 99951-5304

      www.territoriosdopetroleo.eco.br 

NVC de Arraial: foco nas demandas das localidades.
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