
REDE
Territórios 

do Petróleo
Quissamã

Mobilidade urbana: um diálogo sobre
 a vivência quissamaense 

http://www.territoriosdopetroleo.eco.br/

      Em qualquer cidade existe alguma necessidade pública que precisa de um olhar mais atento da gestão 
pública. No caso de Quissamã, os integrantes do NVC relatam a dificuldade de acesso à mobilidade 
urbana. Embora as possibilidades de deslocamento para os municípios vizinhos sejam um pouco mais 
satisfatórias, a mobilidade dentro do município é bem limitada, com horários escassos, dificultando a 
circulação da população que não reside na região central.
     O NVC de Quissamã é composto por moradores de diversos bairros, que relatam com frequência a 
dificuldade de circulação. Por exemplo, a moradora de Beira de Lagoa, Geralda Alves, que também integra 
o Núcleo de Vigília, relata sua dificuldade para estudar, devido à falta de transporte público. “Saio do 
trabalho por volta das 17h e gostaria de ir a minha casa, antes de ir para a escola, mas não há transporte 
que atenda a nossa necessidade”, disse a moradora, que parou os estudos devido ao problema de mobili-
dade.
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Moradora de Beira de Lagoa, dona Geralda Alves, teve 
dificuldades para estudar à noite, devido à pouca oferta 
de transporte público.
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O boletim Rede Territórios do Petróleo – Quissamã 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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Articulação Territórios do Petróleo e NEA/BC

     O Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos (NEA-BC), projeto que tem prevista em seu 
plano de trabalho a incidência política direta, possui como principal bandeira de luta em Quissamã a 
mobilidade urbana. Para tanto, o Grupo Gestor Local (GGL) vem articulando estratégias — como a par-
ticipação em audiências públicas e em conselhos municipais ligados ao tema — para um transporte 
público que ofereça a todos os munícipes melhor qualidade de vida a partir do deslocamento intra e 
intermunicipal.
     A intenção é que os projetos de Educação Ambiental Territórios do Petróleo e NEA-BC, por meio do 
NVC e do GGL, respectivamente, possam se articular para auxiliar na luta pela melhoria da mobilidade 
urbana no município. Afinal, o NVC apoia a destinação de royalties para a melhoria da mobilidade 
urbana e consequentemente da qualidade de vida da população.
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           No início do ano foi solicitado à Prefeitura de Quissamã um descritivo sobre a aplicação dos royal-
ties referente ao ano 2018. O total informado pela Prefeitura (R$ 92,7 milhões) não corresponde exata-
mente ao montante de royalties que, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), foi repassado ao município ao longo do ano (R$ 77,2 milhões) nem à soma dos royalties 
com as participações especiais (R$ 79,3 milhões) no mesmo período. Mesmo assim, é possível perce-
ber, com base na resposta encaminhada pelo poder público municipal, que o valor destinado à "infraes-
trutura" não contempla nenhuma verba à mobilidade urbana. O referido valor foi destinado para uma 
série  de contratações, obras e investimentos, mas nada ligado diretamente à mobilidade urbana no 
município de Quissamã.

http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes
http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes
http://www.anp.gov.br/images/Royalties-e-outras-participacoes/Royalties/2018/royalties-tabelas-dez-2018.xlsx 
http://www.anp.gov.br/royalties-e-outras-participacoes/participacao-especial 
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    O boletim Rede Territórios do Petróleo - Quissamã 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: Av: Barão de Vila Franca, 412, lojas 7 e 8 - Centro, 
Quissamã/RJ - (22)99769-7333

      www.territoriosdopetroleo.eco.br 

  Aconteceu
         Assim como o NVC de Quissamã, o de São João da Barra também está 
empenhado no tema da mobilidade urbana. Tanto é que esse foi o tema da 
mesa-redonda promovida por aquele Núcleo em 24/03/18.
       Em Quissamã, no dia 09/04/19 os projetos de Educação Ambiental (PEA) 
Territórios do Petróleo, Pescarte e NEA-BC se uniram e promoveram uma ação 
integrada. Na oportunidade houve um diálogo sobre as diferentes linhas de 
ação, além dos objetivos de cada projeto, visando à união entre os PEA em vista 
do fortalecimento do controle social.
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Integração entre projetos: força para as ações de controle social
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