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RESUMO 

 

Nosso estudo se remete ao estado do Rio Grande do Norte frente à 
implantação da atividade petrolífera em seu território. Nesse sentido o objetivo 
geral do trabalho consistiu em analisar a presença do circuito espacial da 
produção petrolífera vinculado ao sistema de objetos e de ações presentes no 
território norte-rio-grandense. A partir do chamado “choque do petróleo”, 
acontecimento mundial que causou desdobramentos em vários países, a 
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) aumentou os investimentos em 
perfurações nas bacias geológicas brasileiras. No ano de 1973 foi perfurado 
em área marítima o poço que deu origem à produção comercial de petróleo e 
gás no Rio Grande do Norte. Desse momento em diante foram acrescentados 
em algumas parcelas do território potiguar, grandes sistemas de objetos, 
juntamente, às ações provocadas por agentes diversos. Nesse contexto, 
situações geográficas foram reorganizadas em função de um inédito circuito 
espacial de produção acompanhado de um novo círculo de cooperação. No 
estado acontecem todas as instâncias do circuito: a produção, a distribuição e 
o consumo. À luz da teoria do espaço geográfico procuramos direcionar as 
nossas reflexões ao funcionamento destas instâncias, estando elas ligadas a 
fluxos materiais e imateriais multiescalares. Essa perspectiva nos autoriza a 
pensar o território norte-rio-grandense inserido em uma nova divisão territorial 
do trabalho marcada pela especialização regional produtiva. A atividade 
petrolífera implantou-se no território norte-rio-grandense em um momento 
marcado pela reestruturação produtiva de diversos segmentos econômicos. O 
setor petrolífero passou a atuar cada vez mais atrelado às bases científicas e 
informacionais, tendo em vista o aumento da produtividade. A presença desse 
circuito demandou ao território, mais especificamente a Mossoró, uma diversa 
estrutura organizacional que ocorre desde o vasto sistema nacionalmente 
integrado de corporações comerciais privadas até as pequenas empresas, 
todas elas relacionando-se diretamente ou indiretamente com a PETROBRAS. 
Os fluxos entre empresas, cujas sedes localizam-se em estados e mesmo 
países distantes, têm gerado um movimento contínuo de produtos, pessoas, 
informações e ideias, o que vem provocando também novas materialidades no 
território.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Circuito espacial de produção; atividade petrolífera; meio 
técnico-científico-informacional; Rio Grande do Norte. 
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ABSTRACT 

 
 

Our study refers to the state of Rio Grande do Norte against the 
deployment of oil activity in their territory. In this sense the aim of this work was 
to analyze the presence of the loop space of the oil production system linked to 
objects and actions on the Rio Grande do Norte territory. From the so-called "oil 
shock", an event that caused global developments in several countries, Petróleo 
Brasileiro S/A (PETROBRAS) increased investments in drilling geological 
basins in Brazil. In the year 1973 was drilled in the sea area well which led to 
commercial production of oil and gas in Rio Grande do Norte. From that point 
on were added in some parts of the Potiguar territory, large systems of coupled 
objects to actions caused by several agents. In this context, geographic 
situations have been reorganized due to an unprecedented space circuit 
production accompanied by a new circle of cooperation. In the state happen all 
instances of the circuit: the production, distribution and consumption. In light of 
the theory of the geographical area seek to direct our thoughts to the operation 
of these bodies, and they are linked to material and immaterial flows 
multiscales. This perspective allows us to think the territory of Rio Grande do 
Norte entered into a new territorial division of labor characterized by 
specialization regional production. Oil activity was implemented in the territory 
of Rio Grande do Norte at a time marked by productive restructuring of various 
economic sectors. The oil sector has been acting increasingly linked the 
scientific and informational, with a view to increasing productivity. The presence 
of this circuit demanded the territory, specifically the Mossoró, an organizational 
structure that is different from the vast system nationally integrated private 
commercial corporations to small corporations, all of them relating directly or 
indirectly to PETROBRAS. The flows between companies whose headquarters 
are located in distant states and even countries have generated a continuous 
movement of goods, people, information and ideas, which is also causing new 
materialities in the territory. 
 
 
 
 
 
Keywords: Loop space of production, oil extraction, the technical and scientific-
informational, Rio Grande do Norte; territorial division of labor. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Toda transformação da sociedade no curso de sua história conduz a 

uma correspondente transformação na organização do espaço (HISNARD, 

1978, p. 10). Tendo como advento a Segunda Guerra Mundial e seus 

desdobramentos, o território vem se mostrando a cada dia que passa com um 

conteúdo maior em ciência, em tecnologia e informação. Desse modo, as 

remodelações que a ele se impõem não se fazem de forma indiferente quanto 

a esses três dados.  

Aumenta também, neste período, e exponencialmente, o número de 

objetos. Com objetos muito numerosos e diferentes cresce o número de fluxos 

que podem atrair ou por em circulação, tanto do ponto de vista quantitativo 

quanto do ponto de vista qualitativo.  O território, por conseguinte muda de 

definição (SANTOS, 2009).  

Foi pensando no aumento dos sistemas de objetos e de ações no 

território, face ao período técnico-científico-informacional, que concretizamos o 

presente estudo. Observamos o estado do Rio Grande do Norte frente à 

implantação da indústria petrolífera em seu território.  

A atividade petrolífera em escala mundial teve a sua base produtiva – 

fortemente apoiada no tripé ciência-tecnologia-informação – consolidada no 

período pós-Segunda Guerra Mundial. O avanço das pesquisas científicas e o 

uso da informação possibilitaram a exploração de novas reservas petrolíferas 

em vários lugares do mundo, e também em vários estados da federação 

brasileira. A expansão da indústria aconteceu na esfera do alargamento dos 

contextos e do aumento da fluidez pelos territórios mais longínquos 

(características inerentes do período atual da globalização). 

No Rio Grande do Norte, foi a partir da década de 1970 que se tornou 

viável para a empresa – Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS – iniciar as 

atividades de pesquisa e prospecção do petróleo na Bacia Potiguar1. No ano 

de 1973, foi descoberto o primeiro poço de interesse comercial, localizado em 

                                                 
1
 

1
 A bacia sedimentar potiguar corresponde a uma área total de 48 mil km², abrangendo os 

campos de produção marítimos e terrestres dos Estados do Rio Grande do Norte e Ceará. 
Mais da metade dessa área corresponde ao espaço da produção marítima. Desse total, a área 
de produção terrestre no Rio Grande do Norte corresponde a 11.993,2 km2 (24,98%) 
(Alexandre, 2003). 
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área marítima.  Deste momento em diante, as reservas de um recurso extraído 

do meio atraiu grande densidade técnica, possibilitando a presença no território 

de um meio técnico-científico-informacional.  

A crescente complexidade das sociedades tem exigido uma atuação 

profunda sobre o espaço geográfico. “Com o surgimento das sociedades 

modernas a produção e a utilização do espaço moderno crescem. O espaço 

não é mais um bem a ser utilizado e sim uma mercadoria que se presta a toda 

sorte de proveitosas especulações” (HISNARD, 1978, p. 7/8).  

Estas modernizações são incorporadas ao território na forma de 

sistemas técnicos, particularmente o petrolífero. Unificados do ponto de vista 

de seu funcionamento, estes sistemas se articulam à escala nacional e 

mundial. Entretanto, sua atuação política se dá nos níveis municipal e estadual, 

onde disputam a atração das grandes empresas e das infraestruturas 

necessárias à existência destas empresas. 

O Rio Grande do Norte, no ano de 2011, foi responsável pela produção 

de 21,4 milhões de barris de petróleo, o que corresponde a 2,8% da produção 

nacional. Desse modo, a unidade federativa ocupou o 3º lugar no ranking dos 

estados brasileiros produtores de petróleo. O território potiguar possui uma 

característica peculiar. É o maior produtor nacional de petróleo em terra 

(onshore), e foi responsável por 28,1% da produção terrestre do país em 2011. 

Quanto à produção de gás natural, o estado colocou-se em 6º lugar na 

produção nacional, ao passo que produziu 634 mil m³, segundo os dados da 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2011). 

No estado a atividade petrolífera conta com diversa estrutura 

organizacional que ocorre desde o vasto sistema nacionalmente integrado de 

companhias comerciais privadas e empresas estatais, até pequenas 

companhias, algumas envolvidas em todos os aspectos das operações de 

petróleo, da exploração à comercialização. Além disso, os fluxos entre 

empresas cujas sedes localizam-se em estados e mesmo países distantes têm 

gerado um movimento contínuo de produtos, pessoas, informações e ideias. O 

que provoca também novas materialidades no território.  

Nesse sentido, o presente trabalho constrói suas análises respaldado no 

conceito de circuito espacial de produção e círculos de cooperação, apresenta 

como temática a indústria de petróleo, estabelece como recorte empírico o 
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estado do Rio Grande do Norte e situa o recorte temporal a partir do ano de 

1973 (ano de início da produção petrolífera no RN). 

No Estado do Rio Grande do Norte a atividade petrolífera acontece em 

uma área de 48 mil km² correspondente à Bacia Potiguar. O primeiro poço de 

petróleo a entrar em funcionamento e produzir em quantidades comerciais foi 

implantado no ano de 1973.  A partir desse momento, no território potiguar foi 

implantado um sistema de engenharia contendo grandes objetos e inaugurando 

um novo sistema de fluidez.  

A atividade acontece em dezesseis municípios localizados na região 

noroeste do estado, a saber: Açu, Alto do Rodrigues, Apodi, Areia Branca, 

Carnaubais, Caraúbas, Felipe Guerra, Guamaré, Governador Dix-Sept Rosado, 

Macau, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, Serra do Mel, Upanema e 

Afonso Bezerra. Nestes territórios estão distribuídos objetos como sondas de 

perfuração, poços produtores, estações de coleta do óleo e do gás, estações 

de transferência, linhas de surgência, oleodutos, gasodutos e um vaporduto 

(Figura 1). Os municípios de Mossoró, Alto do Rodrigues e Natal (capital do 

Estado) apresentam ainda unidades administrativas da PETROBRAS 

denominadas “Ativos de produção”.  

 
Figura 1 – Disposição do sistema de objetos referentes à indústria de petróleo 
no RN. 

 

Fonte: Carvalho et al, 2004. 



P á g i n a  | 23 

 

Além de contar com um numeroso sistema de objetos dispostos dentre 

os quinze municípios potiguares, na área rural do município de Guamaré 

encontra-se estabelecida à indústria que beneficia parte do óleo e do gás 

produzido nos campos terrestres e marítimos da Bacia Potiguar. A unidade foi 

implantada no ano de 1983 com o objetivo de industrializar apenas o gás 

produzido nos campos. Atualmente, com a expansão das atividades foram 

construídas estações de tratamento do óleo e vários outros equipamentos que 

produzem gás liquefeito de petróleo (GLP), diesel e querosene de aviação 

(QAV).  

A Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) é a empresa responsável 

pelas atividades petrolíferas no estado desde 1973, quando a corporação, na 

medida em que adquiriu tecnologia, implantou equipamentos de exploração e 

produção onshore e offshore (em terra e mar).  O monopólio foi exercido pela 

organização até o ano de 1997, quando uma norma, a lei 9.478, conhecida 

como Lei do Petróleo, foi sancionada e revogou o monopólio estatal, 

expandindo no mercado a inserção de empresas privadas, que antes somente 

atuavam no segmento downstream (logística e venda dos derivados de 

petróleo e gás). Mesmo após a anulação do controle exclusivo da 

PETROBRAS, no estado a atuação hegemônica da empresa persiste e se 

reflete em todo o circuito espacial de produção do petróleo (exploração, 

produção, refino, armazenamento e transporte de derivados). 

A exploração e produção de petróleo dos campos terrestres e marítimos 

do Rio Grande do Norte e Ceará são gerenciadas pela E&P/UO-RNCE 

(Exploração e Produção/Unidade Operacional do Rio Grande do Norte e 

Ceará), nomenclatura empresarial da PETROBRAS no estado. Atualmente 

empresas privadas também atuam no segmento. Entretanto, não possuem um 

sistema técnico de grande dimensão.   

A existência da atividade demanda articulação entre diversos agentes 

envolvidos. Empresas produtoras, fornecedores de bens e serviços, 

universidades, institutos de pesquisa e governo – com vistas à garantia do 

fornecimento de materiais, equipamentos, serviços técnicos e consultoria 

especializada em áreas como levantamentos geoquímicos e geofísicos, 

perfuração de poços, completação, bombeamento, tratamento de óleo e gás, 

transporte, armazenamento, distribuição, consumo (RAPPEL, 2007).  
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Conforme Araújo (2009) foram investidos no estado entre os anos de 

1976 e 2005 aproximadamente US$ 15 milhões pela PETROBRAS. A empresa 

contratou os serviços de 586 empresas e demandou compras a 369 

fornecedores do estado do Rio Grande do Norte. Na área de compras de 

materiais de apoio operacional, respaldando-se nos dados da PETROBRAS  

para o ano de 2001, Alexandre (2003) afirma que no período referente foram 

adquiridos um montante de R$ 108 milhões em materiais industrializados, 

equipamentos e sobressalentes e aplicados aproximadamente R$ 158 milhões 

em contratação de serviços especializados no mercado do Rio Grande do 

Norte.  

O montante de investimentos, fornecedores e empresas, gera 

movimento, aumenta as interações entre os territórios. Santos (2009) nos 

coloca a ideia de alargamento dos contextos. Segundo ele, os progressos das 

telecomunicações permitem um intercâmbio eficaz sobre áreas mais vastas. A 

PETROBRAS, enquanto grande corporação que é, dialoga tanto com 

dinâmicas próximas locais, quanto com dinâmicas distantes. Em alguns dos 

municípios potiguares onde a atividade petrolífera instalou-se, a presença de 

um circuito espacial de produção passou a ser uma variável nova no uso do 

território. Sendo assim, corroboramos que “É a grande novidade do nosso 

tempo, essa produção de uma totalidade não apenas concreta, mas, também, 

empírica” (SANTOS, 2009, p.182). 

Com base na discussão encaminhada levantamos a questão central 

deste trabalho de pesquisa: em que medida o circuito espacial da produção 

petrolífera vem influenciando um sistema de objetos e de ações no território do 

Rio Grande do Norte? A questão central se desdobrou em questionamentos 

mais específicos: Quais são os principais objetos e ações concernentes à 

indústria de petróleo no Estado? Como tem se articulado o círculo de 

cooperação da indústria petrolífera no território potiguar?  De que forma tem se 

manifestado as interações espaciais a partir da presença do circuito espacial 

da produção petrolífera no estado do Rio Grande do Norte? 

A partir das questões formuladas, organizou-se o objetivo geral da 

pesquisa. Este consiste em analisar a presença do circuito espacial da 

produção petrolífera vinculado ao sistema de objetos e de ações presentes no 

território norte-rio-grandense. Com o intendo de subsidiar o objetivo geral do 
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trabalho foram elaborados os específicos: identificar os principais sistemas de 

objetos e de ações presentes na atividade petrolífera do estado; compreender 

os nexos existentes no círculo de cooperação; e por fim, analisar algumas 

variáveis concernentes às interações espaciais relacionadas ao circuito 

espacial de produção petrolífero. 

O princípio de método escolhido, enquanto sistema coerente de ideias 

estuda o espaço geográfico enquanto “espaço formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único 

no qual a história se dá”. (SANTOS, 2009, p. 34).  

A escolha teórica nos leva a uma indagação pertinente que norteia a 

estruturação teórico-metodológica do trabalho ora apresentado. Como estudar 

os elementos desse espaço em meio à indivisibilidade do mesmo, na medida 

em que, no atual período histórico, vem ocorrendo um aumento dos fixos e, 

principalmente, dos fluxos pelos territórios de forma cada vez mais 

abrangente?  

Santos em várias de suas obras nos ajuda nesta discussão: (1985), 

(1986), (1994), (2009), Santos e Silveira (2001). O autor utiliza um princípio de 

método que parte da abordagem do espaço enquanto totalidade. Assim, leva-

se em conta que todas as coisas presentes no universo formam a unidade do 

todo, porém, frisando que a totalidade não é uma mera soma das partes. 

Nesse contexto, não são as partes que explicam a totalidade, mas sim, a 

totalidade que explica as partes. “No todo, a totalidade é vista como una e 

abstrata. Enquanto diferencial, ela se manifesta de modo particular, isto é, em 

concretude. A totalidade só se torna existência, só se realiza completamente, 

através das formas sociais, incluindo as geográficas” (SANTOS, 2009, p. 98).  

Esse recurso de método permite que haja uma fragmentação do todo, 

mas que ao término aconteça o retorno à reconstituição da totalidade. 

Ressalta-se ainda que, ao mesmo tempo em que os elementos do espaço se 

tornam mais intercambiáveis, as relações entre eles se tornam mais íntimas e 

muito mais extensas. Dessa maneira, a noção de espaço como uma totalidade 

se impõe de maneira mais evidente, porque mais presente, e pelo fato de 

resultar mais intricada, torna-se mais exigente de análise.  



P á g i n a  | 26 

 

Apoiadas neste referencial são realizadas análises, tomando como ponto 

de partida o conceito de circuitos espaciais de produção e círculos de 

cooperação. Desse modo, nos facilita o entendimento do uso do território do 

Rio Grande do Norte pela atividade petrolífera num momento histórico em que 

as esferas da produção e da troca tornaram-se geograficamente mais 

dispersas e mais extensas.   

Com o intento de concretizar os objetivos propostos a pesquisa foi 

efetivada em duas etapas diferentes: o primeiro momento postou-se de cunho 

exploratório, à medida que se buscou uma visão geral do assunto e uma 

aproximação acerca da temática e da problemática estudada. O segundo 

momento de perfil explicativo-analítico, conforme buscamos identificar os 

fatores que determinam ou contribuem para ocorrência do fenômeno estudado 

(GIL, 1991, MINAYO, 2001). Do posto de vista dos procedimentos técnicos 

realizamos a pesquisa bibliográfica, a documental e a de campo.  

No momento da etapa exploratória teve-se como objetivo esclarecer as 

ideias acerca dos conceitos utilizados, e refinar as proposições existentes entre 

eles e a questão central do trabalho. O primeiro passo foi utilizar o 

procedimento técnico da pesquisa bibliográfica, realizando levantamentos 

referentes ao arcabouço teórico, temático e empírico escolhido. 

Tornou-se preocupação o entendimento referente à concepção de 

circuito espacial de produção e círculo de cooperação. Nesse sentido nos 

embasamos nas ideias de autores como Santos (1985), (1986), (1994), 

(2008ª), (2008b), Santos e Silveira (2001), Silveira (2009), Castillo (2004), 

Castillo e Frederico (2010), Correa (1997) e Moraes (1991). 

 Ao pensar na estruturação do conceito, Santos (1986) expos uma 

discussão primeira acerca dos circuitos, afirmando que a preocupação teórica 

maior de Sônia Barrios (propulsora do conceito junto ao autor) era superar os 

diagnósticos econômicos regionais tradicionais. Estes prezavam por análises 

preponderantes acerca do processo de produção e chamar atenção nos 
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estudos para os processos de acumulação, que é onde se realiza a fase 

estratégica da reprodução ampliada dentro do sistema capitalista2. 

Moraes (1991) asseverou que os circuitos espaciais de produção 

correspondem a uma dada dotação dos meios de produção sobre o espaço, 

que sob a forma de capital fixo participam, continuamente, do circuito. Tal 

dotação expressa em sua magnitude, diversificação etc. A questão é ver como 

se dá a repartição do excedente mundial e nacional, como os monopólios se 

apropriam de setores estratégicos dos círculos de acumulação. Enfim, como se 

organiza o espaço para se tornar mais eficiente à valorização do capital. 

A questão é analítica quando se divide o circuito em etapas. Mas, cada 

etapa é um processo de acumulação. Marx em suas obras (1983) e (2011), não 

esboça a ideia de circuito, porém delineia as características e a lógica inerente 

ao processo de produção, distribuição, troca e consumo, seguindo o princípio 

da ideia de totalidade. O autor afirma que produção, distribuição, troca e 

consumo não são idênticos, mas que todos eles são membros de uma mesma 

totalidade, diferenças dentro de uma unidade. 

       Castillo e Frederico (2010), ao construir uma reflexão conceitual acerca 

dos circuitos espaciais produtivos, discutem que a chamada globalização, 

emergente na década de 1970, não seria possível sem uma base geográfica, 

constituída por uma esfera material e uma esfera normativa na escala mundial. 

Os autores enfatizam dentro da discussão, a dimensão geográfica do circuito 

de produtos. Segundo eles a abordagem proposta pelo circuito espacial 

produtivo desloca o foco da empresa para o espaço geográfico.  

Ao distinguirem o conceito de circuito espacial de produção da 

concepção de cadeia produtiva, os autores asseveram que, a partir do circuito, 

o objetivo deixa de ser a identificação de gargalos que dificultem a plena 

integração funcional e prejudiquem a competitividade final dos produtos. Este 

objetivo passa a ser as implicações socioespaciais da adaptação de lugares, 

regiões e territórios aos ditames da competitividade, bem como o papel ativo do 

                                                 
2
  Santos (1986), ao discutir as primeiras proposições acerca do circuito espacial de produção 

se respalda nas concepções de Barrios (1976) e nas pesquisas elaboradas pelo Centro de 
Estudos de Desenvolvimento da Universidade Central da Venezuela o CENDES, onde 
realizou-se estudos cujo objetivo seria a construção de um modelo regional. A pesquisa teve 
como ponto de partida a verificação na sociedade e sobre o território de um país, dos circuitos 
de acumulação regional. 
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espaço geográfico na lógica de localização das atividades econômicas, e na 

dinâmica dos fluxos.  

Assim, os circuitos espaciais de produção operacionalizam um conjunto 

de instâncias que constituem um processo de acumulação de mais-valia, 

compõem uma unidade interligada à totalidade/totalização e estão inseridas no 

momento histórico da globalização (Figura 2). Atuam também no uso do 

território, influenciando na quantidade e qualidade dos sistemas de objetos e de 

ações presentes, incorporando nos lugares novos fluxos e materialidades.  

 

 

 

 Fonte: Elaboração da autora. 
 

Quanto ao tema de estudo, esboçar o circuito espacial da indústria 

petrolífera requereu a busca de informações em áreas afins, principalmente, 

nas disciplinas de geologia e geofísica. Encontrou-se dificuldade em 

dimensionar as instâncias do circuito, tendo em vista que a bibliografia 

existente está concentrada na descrição dos equipamentos, nas tecnologias e 

Figura 2 - Esboço das instâncias constituintes do circuito espacial de 
produção e suas principais variáveis.  
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na história da atividade petrolífera. Dessa forma buscou-se assimilar a 

informações disponíveis e dialogar com os conceitos geográficos. 

No tocante à bibliografia referente ao recorte empírico, publicações e 

dissertações foram relevantes à pesquisa.   A respeito do uso do conceito de 

circuito espacial de produção destacam-se os trabalhos sobre o empírico do 

Rio Grande do Norte que abordaram a atividade boneleira (LINS, 2010) e a 

dinâmica da indústria salineira (MAIA, 2010). O conceito também foi utilizado 

em pesquisas cuja empiria se deu em outras regiões brasileiras, como os 

trabalhos de Xavier (2002), Castillo & Frederico (2004), (2010), Joly (2007) e 

Botelho (2009). Sobre a presença da indústria petrolífera no Rio Grande do 

Norte recorremos a publicações de autores que discorrem sobre o tema, dentre 

eles estão: Elias (2010), Rocha (2009), Santos (2010), (2011), Rodrigues Neto 

(2007), Araújo (2009) e Alexandre (2003). 

A etapa da pesquisa exploratória aportada na coleta de dados 

secundários foi relevante para o esboço do circuito espacial de produção, a 

partir da investigação nos sites mais importantes quanto às fontes de 

informações acerca da atividade petrolífera. O site da empresa PETROBRAS e 

da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) foram 

primordiais no dimensionamento das materialidades e ações referentes ao 

trabalho da empresa. Visitamos também os sites de algumas corporações, na 

busca algumas de informações sobre as mesmas, como o país de origem e os 

países em que realizam operações comerciais, exploratórias e de produção.  

O site da FIERN (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande 

do Norte) foi uma fonte importante de informações secundárias. O site 

disponibiliza o programa de Cadastros Industriais das empresas potiguares. No 

cadastro estão disponíveis dados como a quantidade de empresas petrolíferas 

atuantes no estado, a identificação e algumas informações, como o local de 

origem das corporações, a localização de suas filiais e número de 

trabalhadores. O SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre 

Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), disponibilizado na 

home page do governo do estado também foi utilizado. 

Foi devido aos dados secundários levantados que conseguimos 

construir os mapas dispostos no corpo do trabalho. Os mapas 4 e 6, que estão 

localizados nas páginas 73 e 81 correspondem a topologia das empresas que 
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atuam na etapa da exploração e extração de petróleo e gás natural no Rio 

Grande do Norte. É preciso ressaltar que essa cartografia trata apenas de 

algumas corporações. Traçamos a topologia das empresas que conseguimos 

obter informações suficientes à elaboração cartográfica. Os dados foram 

obtidos no SINTEGRA, nos sites da internet e no Cadastro Industrial.  

Destacamos que as informações disponíveis pelo Cadastro Industrial da 

FIERN foram utilizadas em um período de tempo especifico. É preciso explicar 

que a volatilidade das empresas pelo território potiguar é expressiva. Assim, 

muda-se também o cadastro das empresas, com a saída e chegada constante 

de novos agentes. 

Ainda nesta mesma fase, buscou-se a coleta de dados primários. 

Ocorreram três visitas de campo. Duas visitas aconteceram no ano de 2010, no 

âmbito do Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD). Foi observada a 

estrutura física da refinaria Clara Camarão onde se pôde avistar, in loco: as 

instalações e os equipamentos existentes na indústria, adquirir informações e 

construir um acervo fotográfico. A partir dessas experiências foi possível iniciar 

o esboço das materialidades existentes no circuito do petróleo no estado. 

No que concerne à aproximação empírica com o recorte do estudo, o 

fato aconteceu ainda durante a graduação, quando houve o primeiro 

reconhecimento da área estudada. Por meio da participação na pesquisa 

concretizada por Barbosa (2009) realizou-se entrevistas in loco em todos os 

municípios potiguares que produzem petróleo. O trabalho de conclusão de 

curso, efetuado também na graduação intitulou-se “Dinâmica territorial do 

município de Guamaré: considerações a partir da indústria do petróleo” 

proporcionou maior intimidade acerca da realidade estudada e fez surgir a 

curiosidade em estudar o circuito espacial de produção da atividade petrolífera 

no estado.  

Pensando a operacionalização do trabalho dissertativo tivemos que 

optar por escolhas. Tendo em vista a complexidade dos agentes que estão 

dispostos no território do Rio Grande do Norte, integrando o circuito espacial da 

produção petrolífera no estado, tivemos que selecionar os atores a serem 

abordados na pesquisa. Estão dispostas em território potiguar várias empresas 

que atuam na etapa da extração de petróleo. Porém, foi identificado que a 

empresa atuante no território de forma hegemônica, na medida em que 
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mantém uma relação hierárquica com os demais atores, é a PETROBRAS. As 

outras corporações, que também atuam no processo, não dispõem de grandes 

sistemas de objetos e de ações. Assim a matéria-prima extraída pelas 

empresas privadas acaba sendo vendida e beneficiada pela PETROBRAS logo 

após ser extraída. Sendo assim, apenas essa corporação foi locus de nossos 

questionamentos realizados em campo. 

A pesquisa de campo foi concretizada com o intento de operacionalizar 

os objetivos propostos no trabalho. Foram executadas entrevistas com os 

atores sociais em três momentos distintos. Primeiro buscou-se obter 

entrevistas junto a PETROBRAS no município de Natal. Posteriormente 

realizaram-se entrevistas junto aos núcleos e instituições de pesquisa, onde se 

buscou informações acerca dos vínculos com a indústria petrolífera. 

Quanto à dinâmica da empresa PETROBRAS, os dados disponíveis 

necessários à pesquisa não são disponibilizados publicamente. Trata-se de 

uma empresa que atua em um mercado oligopolista. Assim, algumas 

informações importantes acerca do dimensionamento do circuito espacial 

produtivo da atividade são consideradas estratégicas e sigilosas. Dessa forma 

foi elaborado um questionário com perguntas referentes ao funcionamento do 

circuito espacial de produção da atividade petrolífera no Rio Grande do Norte.  

O acesso às informações da PETROBRAS não funciona por meio de 

entrevistas diretas com funcionários, tendo em vista que estes assinam 

contratos de sigilo de informações quando admitidos na empresa. O envio de 

questionário é a forma de obtenção dos dados. Daí surgiu uma dificuldade. A 

literatura acerca das atividades da PETROBRAS no Brasil se detém, 

majoritariamente, acerca de informações na Bacia de Campos, no Rio de 

Janeiro. Poucas informações são publicadas em veículos com internet, em 

jornais e revistas, sobre dados referentes ao funcionamento da atividade 

petrolífera no Rio Grande do Norte. 

O questionário foi entregue à comunicação social da sede da 

PETROBRAS no município de Natal. Conversas informais foram mantidas com 

funcionários da PETROBRAS que puderam contribuir com informações acerca 

das etapas produtivas da atividade petrolífera de modo geral. As conversas 

permitiram captar com mais profundidade a temática de estudo. Tal 
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procedimento contribuiu na preparação de conclusões mais precisas acerca do 

tema e de sua base empírica.  

Esta fase de conversas na etapa exploratória se consistiu de 

fundamental importância para estruturar o trabalho, uma vez que as respostas 

do questionário consistiram em um processo demorado por parte da empresa. 

As perguntas tiveram que ser direcionadas a vários setores da instituição e as 

respostas foram elaboradas por vários funcionários, que exerciam funções 

diferenciadas e ligadas ao conteúdo de cada pergunta.   

Quanto aos dados referentes à ANP, estes não foram adquiridos em 

pesquisa de campo. A agência disponibiliza os dados em seu site, detalhando 

o sistema de engenharia e seus agentes responsáveis, localizando as 

informações por bacias geológicas e por data. O órgão torna público também 

os shapes direcionados à localização das informações, o que tornou os dados 

passíveis de mapeamento.   

No segundo momento, o trabalho de campo consistiu em visitar e 

entrevistar os institutos de pesquisa presentes na cidade de Natal. Assim 

buscou-se informações no Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – IFRN campus central, na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte - UFRN, na Universidade Potiguar – UNP, e no sindicato 

dos petroleiros – SINDIPETRO. 

No terceiro momento, os trabalhos de campo foram realizados na 

cidade de Mossoró. Foram visitadas instituições como: a Universidade Federal 

Rural do Semiárido - UFERSA, O Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e 

Pequenas Empresas – SEBRAE e a Universidade Potiguar. Observamos 

também as novas áreas de expansão da cidade e os bairros onde estão 

alocadas as empresas prestadoras de serviços. Mantivemos conversas 

informais com habitantes da cidade e com trabalhadores terceirizados. 

Quando iniciamos outra etapa do trabalho, que diz respeito à redação, 

compreendemos que são diversos os caminhos, pelos quais podemos 

enveredar quando optamos trabalhar com o conceito de circuito espacial de 

produção. Inúmeras variáveis se revelam ao olhar do pesquisador. Porém, 

tendo em vista que o estudo constitui um trabalho dissertativo, temos um 

período de tempo determinado para a efetivação da pesquisa.  
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Fizemos escolhas quanto ao conteúdo a ser abordado, levando em 

consideração a coerência entre as variáveis abordadas. Desse modo, assuntos 

como as compensações financeiras – os royalties - e a presença do Estado 

(que não foram abordados especificamente no presente trabalho), são temas 

bastante pertinentes no âmbito dos circuitos espaciais produtivos e no círculo 

de cooperação, e, portanto necessários de serem discutidos. Devido à 

relevância que possuem no temário geográfico, precisam ser trabalhados como 

temas centrais de trabalhos futuros. 

Esta pesquisa se divide em seis capítulos, sendo o capítulo 1 a parte 

introdutória do trabalho e o capítulo 6 as considerações finais.  

O capítulo 2 – O período técnico-científico-informacional, 

alargamento dos contextos e reestruturação produtiva. Neste capítulo 

buscamos compreender os usos dados ao petróleo no Rio Grande do Norte, 

desde suas primeiras descobertas na Bacia geológica Potiguar até os dias 

atuais. Assim, abordamos a transformação do meio natural em meio híbrido, 

meio geográfico, por meio da indústria petrolífera no Rio Grande do Norte.  

Detemos nossas análises ao atual período histórico, entendido como 

técnico-científico-informacional e caracterizado pelo alargamento dos 

contextos, ou seja, pelo aumento das interações espaciais entre as mais 

diversas escalas regionais, nacionais e internacionais. No cerne do atual 

período, também compreendido como globalização, nos tratamos também do 

processo de reestruturação produtiva na indústria petrolífera, que trouxe ao 

território novas situações.   

Capítulo 3 - O circuito espacial da produção petrolífera no RN.  

Abordamos a ideia de divisão territorial do trabalho, buscando o 

diálogo do conceito com a temática da atividade petrolífera e o 

recorte empírico do estudo.  Discutimos o conceito de circuito espacial 

de produção, analisando mais especificamente a instância da produção e o seu 

conjunto de etapas: a pesquisa (exploração),  a da extração e a etapa do 

refino.  

Buscamos evidenciar o papel primordial que a produção e a circulação 

de informações científicas tem tido no desenvolvimento do circuito espacial da 

produção petrolífera. Tratamos do território como norma, no momento em que 
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a região produtiva do petróleo é alvo das rodadas de leilões da ANP, e tem a 

sua área dividida em blocos pertencentes às empresas produtoras de petróleo. 

Por fim, evidenciamos a divisão técnica do trabalho, focando a análise na 

refinaria Clara Camarão, a partir das informações levantadas nos trabalhos de 

campo.  

O capítulo 4 – As interações territoriais provenientes do circuito 

espacial da produção petrolífera. Discutimos aí as principais interações 

decorrentes da presença do circuito espacial da produção petrolífera no Rio 

Grande do Norte, analisando mais especificamente a cidade de Mossoró. A 

nossa escolha foi realizada a partir da necessidade de termos um recorte 

empírico dado a partir do fenômeno. É fato que o circuito espacial da produção 

petrolífera causa desdobramentos em todos os municípios da região produtiva 

do petróleo no estado, além da cidade de Natal, que também abriga Unidade 

de Negócios da PETROBRAS, grande parte dos trabalhadores ligados à 

empresa e firmas prestadoras de serviços. Porém, é o município de Mossoró 

que atua como ponto de intercessão das interações espaciais provenientes do 

circuito.  

O meio construído de Mossoró sofreu expressivas transformações 

espaciais pela indústria petrolífera. Dentre os motivos dessas mudanças 

podemos elencar que o município é o que mais produz petróleo do estado (é o 

maior produtor de petróleo em terra do Brasil), e possui a maior quantidade de 

poços petrolíferos alocados em seus limites administrativos. Evidenciamos, por 

meio de dados secundários e informações buscadas em trabalho de campo, 

que o espaço intraurbano do município agrega a maior parte das empresas de 

produção de petróleo e também de empresas prestadoras de serviços. Esse 

conjunto de elementos que estão presentes na situação vem causado 

significativos rebatimentos territoriais, econômicos, políticos, sociais e culturais, 

implicando em rearranjos dos sistemas de objetos e de ações.  

Detivemo-nos em algumas variáveis que se revelaram com maior 

expressividade no cerne do circuito espacial da produção petrolífera, a saber: a 

terceirização dos trabalhadores e dos serviços, o perfil do mercado de trabalho 

e o processo das sucessões e coexistências no meio construído de Mossoró. 

Ainda no capítulo abordamos a instância do consumo, expondo o uso “duro e 

“flexível” dos produtos derivados do petróleo e gás natural.  
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O capítulo 5 - O círculo de cooperação. Neste item elencamos os 

principais agentes dos fluxos imateriais que tem cooperado com o circuito 

espacial da produção petrolífera no Rio Grande do Norte. A partir do 

levantamento das informações secundárias e de campo destacamos as 

principais instituições de pesquisa e qualificação profissional que estão 

interligadas ao funcionamento da atividade petrolífera no estado. Incluímos no 

círculo de cooperação a presença do sindicato dos petroleiros, por tratarem da 

comunicação, ideias e informações acerca do trabalho e trabalhadores que 

pertencem à atividade petrolífera. 

O capítulo 6 – Considerações finais. Neste capítulo último, 

ponderamos acerca do trabalho construído e das análises realizadas. 

Traçamos observações finais entre os objetivos propostos inicialmente e a 

operacionalização da pesquisa. 
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2- O PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL, O 

ALARGAMENTO DOS CONTEXTOS E A REESTRUTURAÇÃO 

PRODUTIVA DA ATIVIDADE PETROLÍFERA 

 

- A matéria-prima do petróleo no RN: do uso do acaso à seletividade do 

uso 

 

O filósofo Ortega e Gasset (1963) distinguiram três enormes estágios na 

evolução da técnica: “A técnica do acaso”, cuja própria técnica era ignorada 

como técnica e os atos técnicos eram escassos e não volumosos, quase não 

se diferenciando do repertório dos atos naturais da vida do homem; “a técnica 

do artesão”, estágio em que o homem adquiriu uma consciência da técnica 

como algo especial e a parte sob a figura dos técnicos, que eram os artesãos; 

e “a técnica do técnico”, quando o homem adquire a consciência 

suficientemente clara de que possui uma certa capacidade por completo 

distinta das rígidas, imutáveis, que integram sua porção natural ou animal. 

É nesse sentido que nos reportamos aos primeiros registros do uso da 

matéria-prima do petróleo no estado do Rio Grande do Norte. Durante muito 

tempo foi pesquisado petróleo em sítios onde o óleo se revelava através de 

manifestações superficiais. Foi comum encontrá-lo ao “acaso” na superfície das 

águas, às margens dos riachos ou das lagoas. Teve-se documentado no 

município de Apodi, em agosto de 1853, a existência de uma substância 

betuminosa em área flúvio-lacustre.  

Em carta enviada ao então presidente da província do Rio Grande do 

Norte apresenta-se a seguinte descrição: “Em um dos recantos da lagoa desta 

vila, que está mais em contato com as substâncias minerais da serra, tem-se 

coalhado em alguns anos uma substância betuminosa, e de boa luz 

semelhante à cera, em quantidade tal que se pode carregar carros dela.” 

(ROSADO, 1987, p. 10).  

No ano de 1908, na então vila de Caraúbas (pertencente ao município 

de Mossoró) foi descoberto, por Jerônimo Rosado, betume no açude do 

governo. O químico sugeriu que o material fosse utilizado na iluminação da 

cidade. Os habitantes retiravam a lama preta para acender os lampiões de 
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suas casas e nada se sabia sobre petróleo, apesar da existência e do uso do 

querosene (RODRIGUES, 1990). Passamos então, a outro período em atores 

sociais já tinham consciência da possibilidade de uso do uso do petróleo para 

fins específicos. Foi o estágio marcado pela técnica do artesão, onde ainda não 

existia a clara consciência desta como função genérica e ilimitada. (ORTEGA E 

GASSET, 1963, p. 82). 

Nesse período as lamparinas, os lampiões, eram os instrumentos que 

utilizavam o betume como matéria-prima. Este era colhido manualmente. Não 

existia em todos os membros da comunidade (onde a matéria-prima era 

utilizada), a consciência ilimitada acerca de tantos atos e resultados técnicos 

passíveis de serem produzidos a partir de uma lama que era colhida no fundo 

do açude.   

No mesmo período em que no Rio Grande do Norte o petróleo era 

colhido manualmente, nos Estados Unidos (país pioneiro na mecanização do 

processo de produção de petróleo) o consumo da gasolina – principal derivado 

do petróleo – já ultrapassava o consumo do querosene. Surgia também à 

corporação Royal Dutch Shell, e estradas de asfalto passavam a ser 

planejadas em larga escala.  

Em cada lugar, o tempo das diversas ações e dos diversos atores e a 

maneira como utilizam o tempo social não são os mesmos. No viver comum de 

cada instante, os eventos não são sucessivos, mas podem ser concomitantes. 

“Temos, aqui, o eixo das coexistências” (SANTOS, 2009, p. 159). Em cada 

lugar, os sistemas sucessivos do acontecer social distinguem períodos 

diferentes, permitindo falar de hoje e de ontem. “Este é o eixo das sucessões” 

(SANTOS, 2009, p. 159).  Mas o tempo do lugar, o conjunto de temporalidades 

próprias a cada ponto do espaço, não é dado por uma técnica, tomada 

isoladamente, mas pelo conjunto de técnicas existentes naquele ponto do 

espaço. 

Estudos científicos a respeito da existência de petróleo no território 

norte-rio-grandense são anteriores as pesquisas da PETROBRAS no estado. 

Cientistas, famílias oligarcas de tradição política, e até mesmo um sacerdote 

(Florêncio Gomes) realizaram vários estudos com o objetivo de descobrir 

jazidas de petróleo no subsolo potiguar. 
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O primeiro documento científico do qual se tem registro foi de autoria do 

geólogo americano John Casper Branner. O cientista escreveu o artigo 

intitulado “oil possibilities in Brasil” publicado em 1922, apontando a existência 

de uma zona geológica onde se supôs existir petróleo no Rio Grande do Norte. 

Expondo sua convicção fez a seguinte afirmação: “Parece inteiramente 

possível que esta zona contenha petróleo, onde ela se alarga para o interior, 

como na Bahia, até 300 milhas, e Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte 

e Maranhão (...)” (RODRIGUES, 1990, p. 15/16). 

Em 1929, o geólogo Luciano Jacques de Moraes publicou no periódico 

da Escola de Engenharia de Ouro Preto o artigo “Possível ocorrência de 

petróleo no Rio Grande do Norte”. No documento sugeriu a aplicação de 

métodos geofísicos de prospecção, respaldando-se no seguinte argumento: 

“Na Venezuela, esses processos, principalmente os sismográficos, têm sido 

praticados com muito êxito. Depois então far-se-iam sondagens com mais 

probabilidade de acertar.” (MORAES, 1929, apud ROLIM, 1998). 

Posteriormente as sugestões foram acatadas pelo Conselho Nacional de 

Petróleo e pela PETROBRAS ao realizar estudos de prospecção na bacia 

sedimentar. 

 O geólogo americano Lewis MacNaughton em relatório de 1945 

apontava a planície costeira do Nordeste, dentre as dez áreas brasileiras 

recomendáveis para a pesquisa do petróleo. No ano de 1949, o químico Sílvio 

Fróes de Abreu registrou em revista americana um mapa do Brasil, cuja 

geologia terciária e cretácea existente na costa do Nordeste, se estendia do 

Rio Grande do Norte ao estado de Alagoas, como uma dentre as principais 

áreas com possibilidades de petróleo.  

No âmbito brasileiro, o petróleo como principal fonte energética tornou-

se de importância vital no pós-Segunda Guerra, tanto para o desenvolvimento 

tecnológico, como para a modernização da industrialização. O processo de 

industrialização brasileiro foi fortalecido após a Segunda Guerra Mundial, tendo 

em vista que a estratégia do governo consistia em aumentar a competitividade 

da indústria nacional nos mercados interno e externo.  

O governo do presidente Getúlio Vargas elaborou um programa de 

desenvolvimento industrial que se voltou para a nacionalização dos recursos 

naturais e das riquezas do subsolo, a que resultou na instituição do monopólio 
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estatal do petróleo, através da criação da empresa Petróleo Brasileiro S/A.- 

PETROBRAS. 

No território norte-rio-grandense onde se implantaram objetos 

concernentes a indústria petrolífera, o meio geográfico tornou-se diverso do 

que fora antes da chegada da atividade. Essa modificação aconteceu no 

período em que, segundo Santos (2005), a economia dos países se tornou 

mundializada e as sociedades terminaram por adotar, de forma mais ou menos 

total, de maneira mais ou menos explícita, um modelo técnico único que se 

sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais e humanos. 

Além disso, a partir da Segunda Guerra Mundial, o território vai 

mostrando-se cada dia que passa com um conteúdo maior de ciência, 

tecnologia e informação. Desse modo, as remodelações que a ele se impõem, 

tanto no meio rural, quanto no meio urbano, não se fazem de forma diferente 

quanto a esses três dados (SANTOS, 2009).  

Em outubro de 1956 surge à empresa brasileira de petróleo, a Petrobras, 

foi destinada aos municípios de Grossos e Macau/RN, uma sonda de 

perfuração, objetivando estudos criteriosos e um parecer definitivo acerca da 

existência de campos petrolíferos na região. As atividades de exploração da 

bacia sedimentar incrustaram em localidades do Rio Grande do Norte objetos e 

ações externos, apresentando ao lugar uma dinâmica diferenciada da existente 

até então. Sobre o assunto, escreve Rodrigues: 

 

 (...) de 1949 a fevereiro de 1956, a cidade já tem sido visitada 
por técnicos e cientistas, nacionais e estrangeiros, que vieram 
trazer a sua técnica e a sua ciência, os seus métodos mais 
modernos de geofísica e geologia, as suas viaturas, os seus 
equipamentos, a sua sonda, a torre monumental de Gangorra, 
animando e enriquecendo em cores, sons e ritmos a cultura do 
antigo burgo de Souza Machado (RODRIGUES, 1997, p. 54.).  

 

Foram perfurados dois poços. Um no município de Grossos o 2-G-1-RN 

e outro no município de Macau o 2-M-1-RN. Porém não foi encontrada 

quantidade passível de comercialização devido à fraca impregnação de óleo. O 

geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber, a pedido do político Vingt-um Rosado, escreveu 

uma pequena nota sobre duas áreas, na região de Mossoró de interesse para a 
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pesquisa de petróleo. Isto ocorreu no encerramento da XV assembleia da 

Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) nos idos de 1960.  

Em 1965 a PETROBRAS deslocou para o Rio Grande do Norte uma 

equipe de geologia de superfície com o objetivo de realizar estudo detalhado 

da geologia da região e sua extensão até a plataforma continental. 

Somente no início da década de 1970 é que as reservas de óleo e gás 

se transformaram em matérias-primas permanentes e comerciais. Em 1973 o 

poço 1-RNS-3 descobriu o primeiro campo de petróleo da bacia potiguar, 

denominado de Ubarana, em águas de doze a dezesseis metros de 

profundidade, situado na plataforma continental, a cerca de 20 quilômetros da 

costa. Iniciava-se, assim, a atividade industrial da PETROBRAS em território 

potiguar, a partir da produção marítima. Isso traz, em consequência, mudanças 

importantes, de um lado, na composição do território graças à cibernética, às 

biotecnologias, às novas químicas, à informática e a eletrônica. Tudo isso faz 

com que o território, o meio de vida do homem, seu entorno, contenha cada dia 

que passa mais e mais ciência, mais e mais tecnologia, mais e mais 

informação.  

É o meio técnico-científico-informacional, meio geográfico onde o 

território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e informação (SANTOS, 

1994). Este é a nova cara do espaço e do tempo. “É aí que se instalam as 

atividades hegemônicas, aquelas que têm relações mais longínquas e 

participam do comércio internacional, fazendo com que determinados lugares 

se tornem mundiais” (SANTOS, 1994, p. 21). 

Este novo meio não é homogêneo, ou seja, não abarca todos os 

territórios. Ele é seletivo, ocorre na forma de manchas, na forma de pontos, 

mas tem o poder de influenciar a totalidade dos espaços. Tem como algumas 

de suas variáveis fundamentais os dados do período atual, técnico-científico-

informacional, que também é chamado de globalização (Castillo, 2009). O meio 

técnico-científico-informacional conta com a presença da técnica. Esta é um 

componente do meio geográfico.  
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- O período técnico-científico-informacional e o alargamento dos 

contextos 

 

Um fato importante do período histórico atual é o que se pode chamar o 

alargamento dos contextos. Ao longo da história, passamos de uma autonomia 

relativa entre subespaços a uma interdependência crescente; de uma interação 

local entre sociedade regional e natureza a uma espécie de socialização 

capitalista territorialmente ampliada; de circuitos com âmbito locais, apenas 

rompidos por alguns poucos produtos e pouquíssimos produtores, à existência 

predominante de circuitos mais amplos (SANTOS, 2009). Aumentou-se 

exponencialmente o número de trocas e estas ocupam um número superlativo 

de lugares em todos os continentes, multiplicando-se o número e a 

complexidade das conexões. Estas passam a cobrir praticamente toda a 

superfície da Terra.  

De um lado, a divisão do trabalho se amplia abrangendo muito mais 

espaços, e, de outro lado, ela se aprofunda interessando a um número muito 

maior de pontos, de lugares, de pessoas e de empresas em todos os países. 

Na medida em que se multiplicam as interdependências e cresce o número de 

atores envolvidos no processo, podemos dizer que não apenas se alarga a 

dimensão dos contextos como aumenta a sua espessura. 

Um exemplo dessa dinâmica é o município de Mossoró, núcleo que 

exerce centralidade frente aos demais pertencentes da região produtiva do 

petróleo no Rio Grande do Norte. O subespaço está entre as novas áreas 

dinâmicas do Brasil, nas quais é possível observar as transformações na 

produção que se processa, cada vez mais, com utilização intensiva de capital, 

tecnologia e informação, sendo estas as principais forças produtivas presentes 

no período histórico. O processo de substituição crescente do meio natural pelo 

meio técnico-científico-informacional, (SANTOS, 2009), resultaram em 

processos de reestruturação urbana.  

O aprofundamento da divisão do trabalho impõe formas novas e mais 

elaboradas de cooperação e de controle, à escala do mundo, onde é central o 

papel dos sistemas de engenharia concebidos para assegurar uma maior 

fluidez dos fatores hegemônicos e uma maior regulação dos processos 

produtivos, por intermédio das finanças e da especulação.  
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Mossoró apresentou um meio técnico até meados dos anos de 1970, 

marcado pelo comércio, que se deu com o estabelecimento de firmas locais 

vinculadas a produtos de exportação como algodão, sal, açucar e cera de 

carnauba; e de um processo de industrialização a partir do capital acumulado 

do campo, do financiamento e comercialização da economia agroexportadora, 

ligado à transformação dos produtos oriundos da agricultura e da pecuária, e 

posteriormente ao segmento alimentício e vestuário (Rocha, 2009). Foi um 

meio técnico que se deu no Brasil “constituido de uma circulação mecanizada e 

da industrialização balbuciante, caracterizado também pelos primórdios da 

urbanização interior” (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 27).   

Conforme Rocha (2009), em estudos feitos pelo IBGE (1971), no ano de 

1965, Mossoró já era apontada como um dos principais centros urbanos do 

Nordeste, apresentando posição de destaque no quadro industrial da região. 

No mesmo estudo o IBGE caracterizou o município como centro/região de vinte 

municípios do Rio Grande do Norte. 

 A cidade negociava o que era gerado no campo e beneficiava uma 

parcela do que era produzido. Os produtos primários mossoroenses tinham 

dois destinos: eram enviados a outros estados brasileiros e também a outros 

países para serem utilizadaos como matéria-prima; o que não era despaixado 

para outros lugares mais distantes era beneficiado na própria cidade. Deste 

modo, a cidade ganhava dimensões robustas. A partir das relações que 

estabelecia com campo, na medida em que centralizava o papel de 

beneficiadora da produção, exercia função de centro regional e concentrava 

agroindústrias. 

Acumulação de capitais por parte dos comerciantes, empresários 

permitiu que a cidade continuasse a manter sua função de centro de serviços 

da região Oeste do Estado, como também de centro beneficiador da produção 

agrícola e extrativa do seu espaço regional. A dinâmica se acelerou ainda mais 

a partir da criação do GTDN (Grupo de Trabalho para o desenvolvimento do 

Norteste) e da SUDENE (Superintendência para o desenvolvimento do 

Nordeste) que respaldaram o crescimento das agroindústrias de Mossoró, 

fazendo com que a cidade tivesse uma nova função agroindustrial (Rocha, 

2009).  
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O município, além de exercer uma colocação de destaque no contexto 

regional, também mantinha relações com o restante do país. Produtos semi-

beneficiados, como o gesso e a gipsita, (matéria-prima importante na 

fabricação de cimento) iriam fortalecer o setor da construção civil em alta no 

Sudeste-sul do país. 

Criou-se a partir dessa dinâmica um meio construído. Rocha (2009) nos 

diz que uma reorganização do perímetro urbano preparou a cidade para 

participar de uma nova divisão territorial do trabalho. Novos conjuntos 

residenciais surgiram, assim como novos equipamentos. A população urbana 

cresceu, em detrimento da população rural.  Temos assim uma situação 

geográfica, um uso do território que supõe uma localização material e 

relacional.  

Empresas, instituições e grupos são participantes da mesma situação. 

Estes não têm obrigatoriamente intencionalidades coincidentes explicitas, mas 

suas atividades possuem um tema comum que define a natureza do seu 

esforço. A concretude territorial de Mossoró apresentou novas materialidades, 

e interações espaciais também foram acrescentadas a situação como normas 

(órgãos planejadores e leis de incentivo), e como fluxos com outras regiões do 

país. 

Entre os anos de 1968 e 1970, houve uma redução no número de 

agroindústrias em Mossoró.  A diminuição se deu por vários motivos, dentre 

eles o surgimento de fibras sintéticas, que desestimulou o beneficiamento da 

carnaúba e do algodão; a mecanização das salinas, que inviabilizou as salinas 

artesanais, levando-as a falência por não conseguirem acompanhar a 

modernização imposta pelo capital; a restrição do mercado para o óleo e o 

algodão por conta do cultivo da soja na região sul e sudeste do país; a 

substituição da oiticica e da cera de carnaúba pelos esmaltes e outros 

derivados da química do petróleo (Rocha, 2009). 

Essa crise engendrada no munícipio de Mossoró já é parte dos albores 

da revolução científico-técnica provenientes do fim da II Guerra Mundial. A 

indústria petroquímica (desenvolvida maciçamente para o fornecimento de 

materiais nos campos de batalha) inseriu nas indústrias novas matérias-primas, 

num momento em que a internacionalização do capitalismo comercial 
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conheceu, no dizer de Santos (1999), um estágio supremo com o atual 

capitalismo tecnológico globalizado.  

Nos anos 1970 a centralização que tomou conta da organização do 

espaço brasileiro, culminou em uma desconcentração e diferenciação regional 

das indústrias. “Por fim, hoje se tende a uma configuração que designaremos 

por globalizada e nacionalmente desintegrada” (MOREIRA, 2004, p. 123).  

O período que se inicia em meados dos anos 1970 mundialmente 

marcado por grandes variáveis vai afetar profundamente a dinâmica e a forma 

de funcionamento do espaço global. Nesse momento um fenômeno se revela: 

é a globalização. Para Santos (1994), a globalização constitui estágio supremo 

da internacionalização, na qual os territórios nacionais se transformam em 

espaços nacionais da economia internacional e nos quais as infraestruturas 

mais modernas, criadas em cada país são mais bem utilizadas em firmas 

transnacionais do que pela própria sociedade nacional. 

Conforme Arroyo (1999), os processos de internacionalização, 

transnacionalização e globalização são considerados como movimentos dentro 

de um mesmo sistema (capitalista) que se diferenciam, fundamentalmente, 

pelo grau de interpenetração das atividades econômicas e das economias 

nacionais no âmbito mundial. Assim, a globalização é entendida como a fase 

contemporânea do capitalismo. 

Outra variável importante é a reestruturação produtiva, que segundo 

Araújo (1999), está-se querendo referir ao conjunto de importantes 

transformações, também em curso, que definem um novo “padrão produtivo”. A 

autora explica que: 

 

São mudanças das quais emergem novos setores dinâmicos 
na economia mundial (informática, telecomunicações, robótica, 
produção de novos materiais, entre outros); mudanças no 
como se produz e que resultam, sobretudo, da revolução 
científico-tecnológica produzida pela crescente hegemonia do 
paradigma microeletrônico, que quebra a cadeia fordista e cria 
as condições para a produção flexível; mudanças nas formas e 
organizar e gerir a produção, organizar os meios que a geram e 
os homens que a realizam; mudanças nas formas de organizar 
os mercados, com a tendência à formação de grandes blocos 
econômicos, entre outras (ARAÚJO, 1999, p 9). 
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No Brasil, nas últimas quatro décadas, os setores econômicos vêm 

passando por intensa reestruturação produtiva. Elias (2006), (1997), (2001) 

trabalhou a globalização da economia a partir da verificação de profundas 

transformações no processo produtivo associado à agropecuária e a 

reestruturação dos sistemas de ação e de objetos ligados à atividade, mediante 

introdução da ciência, da tecnologia e da informação.  

Quanto à indústria petrolífera, é possível pensar também em uma 

reestruturação produtiva da atividade, ligada aos sistemas de objetos e de 

ações pertencentes ao período técnico-científico-informacional. 

 

- O processo de reestruturação produtiva da indústria petrolífera 

 

 Consideramos aqui o desenvolvimento da indústria petrolífera offshore 

(em mar), como um marco no processo produtivo da atividade. A possibilidade 

de produção de petróleo e gás em águas profundas foi um evento importante, 

que traçou um novo caminho no desenvolvimento das empresas e nos níveis 

de produtividade.  

Embora desde 1963 a produção de petróleo se desenvolvesse no país, é 

em torno da década de 1970 que ela apresenta mudanças consideráveis. Isto 

se deve ao fato de a revolução tecnológica também ter atingido essa atividade. 

A presença da exploração e produção de petróleo em ambiente marítimo 

correu sustentada em um “novo paradigma tecnológico” (ORTIZ NETO & 

SHIMA, 2008), e possibilitou o uso de três grandes Bacias petrolíferas no 

mundo: O golfo do México, O Mar do Norte (na Europa) e a Bacia de Campos, 

no Brasil.  

O desenvolvimento da tecnologia de exploração e produção em áreas 

marítimas permitiu à PETROBRAS, com ineditismo, iniciar as suas atividades 

offshore nas décadas de 1960-1970. Com as crescentes descobertas e a 

ampliação dos obstáculos de exploração em campos mais e mais distantes da 

costa, foi indispensável o desenvolvimento de métodos e tecnologias próprias. 

 Deste modo, tinha-se o início da busca de uma saída fornecida pela 

tecnologia que tornasse viável a exploração em área marítima. Tais soluções 

foram provenientes de três importantes áreas tecnológicas, conhecidas no 

segmento geofísico internacional como big tree: sísmica; perfuração e 
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plataformas.  “Com essas disponibilidades de soluções tecnológicas para a 

exploração offshore houve um aumento significativo no volume total de 

hidrocarbonetos disponíveis a ser prospectado” (ORTIZ NETO & SHIMA, 

2008).  

É interessante perceber a dependência das empresas petrolíferas 

quanto aos institutos de pesquisa e a presença de normas regulatórias para a  

exploração de petróleo. Segundo, Ortiz Neto & Shima, (2008), a complexidade 

no processo de exploração em mar está relacionada ao clima, força e altura 

das ondas. Esses fatos exigiu a busca do conhecimento de cunho 

multidisciplinar, difundindo os pilares para a construção de um sistema de 

inovações. Foi a partir da exploração em áreas marítimas que a indústria 

petrolífera procurou uma aproximação mais ordenada e intensa com 

instituições de pesquisa que possibilitaram a criação de cursos por diferentes 

universidades. 

Verificou-se, então, a reestruturação da indústria mediante amplo 

emprego de ciência, com a construção de grandes objetos provenientes de 

pesquisas. Ocorreram notáveis metamorfoses nas relações de produção, 

sucedidas também na divisão social e territorial do trabalho petrolífero. 

No Brasil, com o primeiro choque do petróleo, em 1973, e a descoberta 

do Campo de Ubarana na porção marítima da Bacia Potiguar, os investimentos 

no mar se elevaram novamente, e, no final de 1974, foi descoberto o Campo de 

Garoupa na Bacia de Campos. Com a descoberta da Bacia de Campos, a 

produção brasileira no final de 1974 alcançou 182 mil barris de petróleo 

(LUCCHESI, 1998, p. 27).  

Navios com tecnologias de posicionamento dinâmico permitiram a 

perfuração em cotas batimétricas cada vez maiores. Assim, viabilizou-se o 

início da busca de uma nova trajetória de exploração de petróleo em águas 

profundas (LUCCHESI, 1998, p. 28). O evento das descobertas viabilizou a 

quebra da trajetória sustentada apenas no uso de tecnologias importadas. 

Desse modo, os avanços tecnológicos transformaram radicalmente as forças 

produtivas da indústria petrolífera no Brasil. E oportunizaram o 

desenvolvimento de uma nova trajetória tecnológica desenvolvida no território 

brasileiro. 
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Quando o desenvolvimento da produção marítima brasileira passou a 

acontecer em águas mais profundas que as das Bacias existentes nos outros 

países, a PETROBRAS precisou fabricar tecnologias específicas. A aceleração 

das inovações ocorreu com o contrachoque da Arábia Saudita em 1986. O 

embargo fez crescer à necessidade de aumento da produção de petróleo 

interna e, consequentemente, mais tecnologia precisou ser desenvolvida e 

aplicada. 

Com a difusão desse conjunto de inovações, configurando novos objetos 

técnicos, a atividade petrolífera tornou-se crescentemente dependente da 

ciência, da técnica e da informação. A indústria petrolífera brasileira passou a 

constituir um sistema totalmente associado à racionalidade do período técnico-

científico-informacional. Segundo Lucchesi,  

 

As importações de petróleo a US$ 15/barril pesavam cada vez 
mais na balança comercial brasileira, daí a necessidade de 
maior produção interna. Teve início, então, o desafio da 
engenharia com os sistemas antecipados de produção de 
petróleo. A pressão da balança comercial resultou também na 
criação dos contratos de risco e o segundo choque do petróleo 
agravou ainda mais a situação de dependência do petróleo 
estrangeiro. O treinamento dos técnicos da Petrobras acelerou-
se, tanto no Brasil quanto no exterior (LUCCHESI 1998 p. 28).   

 

A indústria petrolífera aplicou capital em pesquisa, tecnologia, 

equipamentos, e treinamento de trabalhadores com o objetivo de obter alta 

lucratividade, tornar-se mais competitiva e permitir uma maior valorização dos 

capitais nela investidos. Nesse sentido, assim como abordou Elias (2006) com 

relação à agricultura científica no Brasil, também na indústria do petróleo há 

uma crescente interdependência da atividade com os demais setores da 

economia. A partir desta interdependência ocorrem processos frequentes de 

fusão com capitais dos setores industriais, comerciais e de serviços. Tais 

fusões se dão juntamente com o aumento da indústria petrolífera no circuito 

superior da economia (SANTOS, 2008b).  

A partir do avanço da tecnologia, a reestruturação produtiva intensificou-

se, escolhendo áreas. Isto acarretou mudanças sociais e territoriais. Na 

indústria petrolífera a reestruturação resultou em processo de oligopolização do 

setor; em transformações das relações sociais de produção; na fragmentação 
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do espaço e no incremento da urbanização. Verificou-se, então, a 

reestruturação mediante amplo emprego de equipamentos fornecidos pela 

atividade industrial, com notáveis metamorfoses nas relações de produção, 

ocorridas, também, na divisão social e territorial do trabalho.  

A união entre técnica e ciência que, a partir dos anos de 1970 havia 

transformado o território brasileiro, revigora-se com os novos e portentosos 

recursos a partir do período da globalização e sob a égide do mercado. 

Conforme Santos & Silveira (2001) uma nova divisão territorial do trabalho 

esboçou-se no Brasil a partir da necessidade de transformar os minérios, de 

produzir derivados de petróleo e, a um só tempo, de substituir esse recurso em 

alguns setores da circulação.  

É o momento de implantação de complexos e polos industriais em 

diversas regiões. Uma autonomia relativa entre os lugares é substituída por 

uma interdependência crescente e, sobretudo a interpendência local entre 

sociedade regional fundada em circuitos locais, é rompida por circuitos mais 

amplos.  

O movimento de integração territorial comandado pelo processo de 

acumulação de capitais do Brasil atingiu o Nordeste, solidarizando sua 

dinâmica econômica às tendências gerais da economia nacional. “Tendências 

da acumulação privada reforçadas pela ação estatal, quando não comandadas 

pelo Estado brasileiro, fizeram surgir e desenvolver no Nordeste diversos 

subespaços dotados de estruturas econômicas modernas e ativas (...)” 

(ARAÚJO, 1997, p. 13). 

Nos anos em que a economia brasileira promoveu tentativas de 

consolidar o mercado interno nacional e promover sua integração produtiva, a 

região Nordeste inseriu-se na dinâmica nacional. Nessa fase, capitais privados 

buscaram novas frentes de investimento em espaços que se situassem para 

além do centro mais industrializado do país (o Sudeste).  Verificou-se uma 

desconcentração da atividade produtiva no país, e esse movimento atingiu 

também o Nordeste. 

Como esse movimento de desconcentração buscou predominantemente 

utilizar recursos naturais disponíveis nas diversas regiões do país, o Nordeste 

abrigou alguns polos de desenvolvimento agroindustrial e industrial. Seguindo a 

tendência geral da economia brasileira, as relações comerciais do Nordeste 
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com o resto do mundo se deram cada vez menos através da venda dos 

chamados produtos básicos e cada vez mais pela oferta de produtos 

semimanufaturados e manufaturados (ARAÚJO, 2000). 

Nos anos de 1970, quando o Estado brasileiro, a partir da estratégia 

definida no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), realizou importante 

programa de investimentos públicos e, com ele, sustentou a dinâmica da 

economia nacional num contexto internacional de crise, o Nordeste se incluiu 

nessa tendência.  O grande capital (privado e estatal) regionalizou-se e a partir 

desse momento passou a se fazer presente nas diversas regiões do País. Foi 

nesse período que a PETROBRÁS implantou o polo petroquímico de Camaçari 

na Bahia e tiveram início também as atividades de extração de petróleo no Rio 

Grande do Norte.  

 

- A técnica transforma o meio natural em meio híbrido, meio geográfico: o 

caso da indústria petrolífera no RN 

 
Partimos da ideia a qual, a laboração da realidade espacial tem 

dependência estreita com as técnicas (SANTOS, 1994, p. 2). “A técnica, que 

podemos, desde logo, definir como a reforma que o homem impõe à natureza” 

(...) (ORTEGA Y GASSET, 1963, p.15). “É, pois, a técnica, a reação enérgica 

contra a natureza ou circunstância que leva a criar entre esta e o homem uma 

nova natureza posta sobre aquela, uma sobrenatureza” (ORTEGA Y GASSET, 

1963, p.15). “A técnica é o contrário da adaptação do sujeito ao meio, posto 

que é a adaptação do meio ao sujeito” (ORTEGA Y GASSET, 1963, p.17). “Um 

homem sem técnica, isto é, sem reação contra o meio, não é um homem” 

(ORTEGA Y GASSET, 1963, p.18).  

A ação de organizar o território é permeada pela técnica. O espaço é 

formado de objetos técnicos. O espaço do trabalho contém técnicas que nele 

permanecem como autorizações para fazer isto ou aquilo, desta ou daquela 

forma, neste ou naquele ritmo, segundo esta ou outra sucessão (SANTOS, 

2009).  Ou seja, a técnica e o trabalho (que pode ser materializado como os 

esforços de produção da sociedade) conduzem ao uso, a organização 

territorial.  
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Conforme Silveira, (2009), formas geográficas, (naturais ou 

transformadas pelo homem) são componentes do espaço geográfico. Ao nos 

remetermos ao tema de estudo, (a indústria petrolífera) visualizamos reservas 

de petróleo e gás natural disponíveis em bacias geológicas, sendo 

transformados em diversos produtos por meio do trabalho humano. Com isso, 

grandes formas materiais concernentes ao funcionamento da atividade 

petrolífera foram fixadas em algumas parcelas do território do Rio Grande do 

Norte.  

Por meio do mapa 1 podemos observar no território um conteúdo 

material, um conjunto de objetos, cuja constituição é dada por uma pluralidade 

de instrumentos em justaposição (SILVEIRA, 2009). Nos municípios 

potiguares, onde está localizada a produção do petróleo a PETROBRAS tem 

criado pontos e utilizado áreas que constituem a base material de sua 

existência.  

 

 

 

Fonte: Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM), 2006. 
 
 

Mapa 1 – Localização dos poços e estradas de acessos construídas pela 
PETROBRAS no RN 
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No mapa 1 todos os pontos de cor verde estão representando poços 

mantidos pela PETROBRAS. Estes constituem poços de produção e estão 

alocados no território de dezesseis municípios do Rio Grande do Norte. As 

linhas em vermelho, também expostas no mapa, são estradas que foram 

abertas na medida em que campos petrolíferos foram sendo descobertos e 

fixaram-se unidades de bombeio mecânico (conhecidos como cavalo-de-pau). 

A partir de 1973 (ano de início da produção da bacia potiguar) tivemos a 

chegada de um sistema de engenharia contendo grandes objetos e 

inaugurando um novo sistema de fluidez o qual foi implantado no território 

potiguar. Rocha (2009), analisando os aspectos de implantação da 

PETROBRAS, na cidade de Mossoró, aponta estruturas criadas e mudanças 

legadas à cidade com a implantação da empresa e seus reflexos na expansão 

urbano-econômica expressas na organização de espaços especializados, na 

criação de bairros, de novos serviços e no aumento da circulação financeira da 

cidade.  

Com o acréscimo de objetos artificiais, cria-se uma segunda natureza, 

onde a transfiguração da paisagem natural primitiva altera-se, e vai sendo 

substituída pouco a pouco por uma paisagem humanizada (SANTOS, 1994). O 

autor citou o geógrafo Pierre George, quando este afirmou que a influência da 

técnica no espaço se exerce de duas maneiras e de duas escalas diferentes: a 

ocupação do solo pelas infraestruturas das técnicas modernas (fábricas, minas, 

espaços reservados a circulação) e as transformações generalizadas impostas 

pelo uso da máquina e pela execução dos novos métodos de produção e de 

existência (SANTOS, 2009). 

No Rio Grande do Norte, desde o ano de 1973, a atividade petrolífera, 

por meio da PETROBRAS, tem dotado, em uma parcela significativa do 

território, grande sistema de engenharia. Objetos ligados a este sistema se 

apresentam de maneira dispersa por vários municípios.  

Um exemplo desses objetos são as unidades de bombeio, as linhas de 

surgência, as estações de coleta, as estações de transferência, os oleodutos e 

gasodutos (que levam o óleo até a refinaria que também se localiza no estado). 

Tem-se também o gasoduto que leva o gás natural da refinaria localizada no 

município de Guamaré até o porto de Pecém no estado do Ceará (o gasoduto 
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Pecém), e o gasoduto do Nordeste (Nordestão) que leva gás natural até o porto 

do Cabo em Pernambuco. 

De acordo com as ideias de Latour (1991), compreendemos a técnica 

não como instrumental (como máquina ou utensílio), mas, como fruto do meio, 

como híbrido3. E como híbrido é fruto de relações no/do espaço geográfico. A 

partir do instante em que uma técnica se instala em um lugar, não só passa a 

fazer parte da vida desse lugar, mas também se incorpora à materialidade que 

o define, transformando-o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Partimos da ligação intrínseca entre técnica e espaço geográfico, na medida em que 

entendemos o conceito como um indissociável e contraditório sistema de objetos e sistemas de 
ações que se relacionam entre si, em um quadro único no qual a história se dá (SANTOS, 
2009). Tendo em vista este conceito como pilar de nosso sistema de método, a ideia de híbrido 
proposta por Latour (1991) foi fundamental para entendermos o fenômeno que parte da 
dimensão do real a partir não de uma separação e soma entre materialidades mais sociedade. 
E sim, compreendermos que a materialidade é sociedade, pois não há forma sem conteúdo. As 
formas materiais provêm de um conteúdo imaterial e intencional que é dado exclusivamente 
pela sociedade.  
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CAPÍTULO III – 
O CIRCUITO ESPACIAL 

DA PRODUÇÃO 
PETROLÍFERA NO RN 
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3 - O CIRCUITO ESPACIAL DA PRODUÇÃO PETROLÍFERA NO 
RN 
 
  

- A divisão territorial do trabalho, evento e situação geográfica: 

elementos conceituais para entender o circuito espacial de 

produção 

 

Segundo as ideias de Smith (1988), o capital herda um mundo 

geográfico que está diferenciado em complexos padrões espaciais. No período 

subsequente a II revolução industrial, tornou-se cada vez mais difícil separar a 

influência da divisão internacional do trabalho, da divisão social do trabalho 

interno a cada país.  

A diferenciação interna dos territórios nacionais em regiões identificáveis 

é a expressão geográfica da divisão do trabalho.  O que se entende por divisão 

territorial do trabalho diz respeito a diferentes setores da economia nacional e 

internacional, concentrados e centralizados em certas regiões. “A divisão 

territorial opera numa escala maior que a urbana, que é um único mercado de 

trabalho geográfico, mais abaixo da divisão internacional do trabalho (...)” 

(SMITH, 1988, p. 207/8). 

Na visão de Santos (2009), a divisão social do trabalho é 

frequentemente considerada como a repartição (ou no Mundo, ou no Lugar) do 

trabalho vivo. Essa distribuição vista através da localização dos seus diversos 

elementos, é chamada de divisão territorial do trabalho. Essa divisão territorial 

do trabalho cria uma hierarquia entre lugares e, segundo a sua distribuição 

espacial, redefine a capacidade de agir de pessoas, firmas e instituições. 

“Objetos técnicos concretos, universalizados, sistêmicos, informados, 

intencionais são mais numerosos e diversos que em qualquer outro momento 

da história” (SANTOS, 2009, p. 145). A atual divisão territorial do trabalho, 

criada a partir de uma multiplicidade e diferenciação dos lugares, é, desse 

modo, mais extensa e exigente. O número e a qualidade de fluxos que os 

atravessam é exponencialmente superior ao que se verificava no período 

anterior. 
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Em nível mundial o petróleo, tanto em sua forma bruta como em 

derivados, movimenta fluxos financeiros em todos os continentes. Pelo fato, da 

atividade atualmente, funcionar sob as bases sólidas do meio técnico-científico-

informacional, o meio geográfico usado pelo movimento da atividade petrolífera 

tende a ser universal, mesmo onde se manifesta pontual, assegura o 

funcionamento dos processos encadeados globalmente por meio do que, nos 

dias de hoje, chamamos de globalização. 

Pensando na diferenciação e na hierarquia dos lugares apresentadas 

por meio da divisão territorial do trabalho entre as partes do Brasil e do 

Nordeste apresentamos como exemplo o município de Mossoró. Este território 

recentemente incorporado aos circuitos produtivos globalizados de grandes 

empresas, nacionais e multinacionais, hegemônicas em diversos ramos da 

economia que, conforme afirmam Elias & Pequeno (2010), permaneceu como 

lugar de reserva, à margem de tais circuitos até pouco tempo. Mas, que desde 

a década de 1980, de forma intensa, vem assumindo novos papéis na divisão 

territorial do trabalho em diferentes escalas, passando a ter ramos econômicos 

inseridos à dinâmica da produção moderna, e vivenciando então, importantes 

transformações socioespaciais.  

Santos (2009) nos traz uma discussão importante acerca do momento 

atual, que segundo ele é de convergência das economias. Estas, mesmo 

sendo de origens diversas e distantes, graças ao meio técnico científico-

informacional e o processo de internacionalização do capital, conseguem 

manter-se em constante interação. Sobre o assunto, o autor afirma: 

 

Foram necessários milhares de anos para que se registrassem 
eventos geograficamente mais amplos com a emergência das 
economias-mundo, conjuntos de economias, geograficamente 
distantes, mas vivendo em intercâmbio. E somente há poucos 
decênios o processo de internacionalização alcança o nível 
atual de globalização. Somente agora se pode, 
verdadeiramente, falar de eventos históricos globais (SANTOS, 
2009, p. 161).  

 

A noção de evento da qual fala Santos, traz uma discussão relevante 

para o entendimento do nosso trabalho, justamente pela ideia de 

interdependência dos eventos, que ocorre em várias dimensões. Do ponto de 
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vista geográfico as dimensões mais importantes são as que expressam o 

mundo e o lugar.  

Nesse sentido, partimos da premissa de que o evento acontece para 

nós, onde estamos, e não existe lugar sem evento. Assim podemos considerar 

que os eventos, os aconteceres, são consequência da existência dos homens 

que, estando em sociedade, são capazes de alguma ação. Assim, ação e 

eventos são movimentos imbricados (SANTOS, 2009, p. 161). Podemos dizer 

ainda que o evento é a intencionalidade que se expressa pelo acontecer 

solidário, tomando o sentido da palavra solidariedade não como compaixão ou 

ajuda, mas de concordância de interesses.  

O que dizer então da Lei do petróleo instituída pelo governo federal, no 

ano de 1997? A norma rompeu o monopólio de 43 anos da PETROBRAS em 

um momento que a ideologia neoliberal impunha uma nova regulação aos 

territórios mundiais. Em Mossoró, município norte-rio-grandense, lugar onde se 

manifestam pontualmente os eventos, as empresas privadas, graças à 

mudança da norma, vieram instalar-se trazendo novos agentes, novas 

materialidades e influenciando os círculos de cooperação.  

A lei do petróleo foi uma ação que ocorreu no território como evento, 

provocada por uma intencionalidade – a ideologia neoliberal – expressada 

dentro dos aconteceres concernentes ao circuito espacial produtivo em suas 

implicações territoriais. 

A ideia de evento se circunscreve na totalidade característica de um 

determinado momento, mas o faz como uma parte do todo. Assim o presente 

estudo faz uso da ideia de totalidade sob a forma de evento que se materializa 

na particularidade de um todo. 

 O circuito espacial de produção do petróleo insere-se nas bases da 

produção globalizada. Os agentes e as empresas de grande capital que estão 

implantados no local da produção direta, possuem bases de comando que 

remontam lugares bem distantes do território onde estão. O aparato técnico se 

faz presente no local, mas as ideias e os comandos que perfazem os sistemas 

de inteligência das organizações funcionam em cidades brasileiras como Rio 

de Janeiro, São Paulo e várias capitais de países europeus, norte-americanos, 

canadenses, e ainda em regiões da África e do Oriente Médio. 
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Nos municípios pertencentes à região produtiva do petróleo no Rio 

Grande do Norte foi formada uma situação geográfica mediante a concretude 

de um evento geográfico, que por sua vez é globalmente solidário, ou seja:  

 

Na era da globalização mais do que antes, os eventos são, 
pois, globalmente solidários, para agir, os homens não saem 
do mundo, mas, ao contrario, é dele que retiram as 
possibilidades, a serem realizadas nos lugares. Nestes, 
eventos simples são amalgamados, formando situações. Por 
isso mediante sua realização concreta, os eventos são 
localmente solidários. As diversas situações são resultantes do 
acontecer solidário. É assim que a integração entre o universal 
e o individual ganha um novo conteúdo histórico em nosso 
mundo atual (SANTOS, 2009, p. 164). 

 
 

Vinculada à noção de evento, Silveira (1999) expõe a ideia de situação 

geográfica, pensando a concepção de evento como um veículo de uma ou 

algumas das possibilidades existentes no mundo, na formação socioespacial, 

na região, que se depositam, se geografizam no lugar (Santos, 2009). “Por 

isso, uma situação geográfica supõe uma localização material e relacional (sítio 

e situação)” (SIVEIRA, 1999, p. 22).  

Conforme propõe Silveira (1999) a noção de situação aporta um 

sentido diferente daquele dos conhecimentos legados pela geografia regional, 

na qual o sítio era entendido como uma localização apropriada para um habitat 

ou atividade em função de características físicas e de entorno imediato.  

Os participantes da situação não têm obrigatoriamente 

intencionalidades coincidentes explicitas, mas suas atividades possuem um 

tema comum que define a natureza do seu esforço. Empresas, instituições e 

grupos são participantes de uma situação. “É graças à materialidade que esses 

diversos agentes edificam e às suas formas de organização e de fazer que, a 

cada momento da história, podemos identificar os sistemas técnicos” 

(SIVEIRA,1999, p. 23). 

 Dentro do circuito produtivo do petróleo, a matéria-prima e seus 

derivados são um tema comum, constituem uma unidade dentro do processo 

de totalidade, seus sistemas de objetos exercem uma localização material e ao 

mesmo tempo relacional, provocando interações, nexos diferenciados no uso 

do território. Para compreender essa dinâmica, nos propomos identificar 
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algumas variáveis do movimento imbricado nesse processo. Por isso, a 

escolha de nossa proposta de abordagem que leva em conta os circuitos 

espaciais da produção. “Estes são definidos pela circulação de bens e produtos 

e, por isso, oferecem uma visão dinâmica, apontando a maneira como os fluxos 

perpassam o território” (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 143).   

 

- O circuito espacial de produção 

 

Desconsiderando a região como um ente autônomo no período atual que 

é permeado por fluxos provenientes de diversas escalas, o estudo considerou 

as influências externas ao limite territorial. “A escala geográfica de ação dos 

diferentes circuitos constitui um principio de organização que não pode deixar 

de ser considerado, mesmo que os seus efeitos não se imponham 

uniformemente nem sobre o todo social nem sobre o território como um todo” 

(SANTOS, 1986, p. 131). Utilizando esse princípio de método fazemos juízo de 

que o dado internacional e a realidade histórica do país devem balizar toda 

reflexão, excluindo assim a possibilidade de que em um aspecto seja posto em 

relevo em detrimento de outros.  

Todavia, ao escolher trabalhar com o conceito de circuito espacial de 

produção, é impossível ao menos por razões de ordem prática, fazê-lo com 

todos os que estejam presentes num país. Isso nos leva a pensar numa 

seleção cuja justificação, mais uma vez, vai encontrar fundamentação 

exatamente na questão espacial. Tomando como exemplo de escala o espaço 

nacional, Santos (1986) nos explica que é preciso nos deter em circuitos que 

envolvem outros, direta ou indiretamente, e cuja interação entre os mesmos 

permita a reconstituição do todo econômico nacional. 

Nesse sentido, a concepção de circuito é emblemática desde que a 

abordagem envolva a instância política, as relações de trabalho e as demais 

relações sociais de produção. Assim, estaremos também reproduzindo a 

própria sociedade nacional por via desses recortes que se superpõem e se 

integram – e não apenas se juntam. 

Os processos técnicos permitem distinguir entre ramos, e, no interior de 

cada ramo, apontam para as localizações, na medida em que as empresas 

usam o território em função das suas necessidades. Os processos de 
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acumulação daí resultantes permitem distinguir firmas segundo seu poder de 

mercado, isto é, sua ação territorial (Figura 3). 

 

Figura 3 – Articulação do processo de acumulação e a ação territorial das 
empresas.  

 

Fonte: organização da autora, 2011. 
 

Santos (1986) nos direciona a considerar o que ele chamou de três 

categorias de análise: o circuito de ramos, o circuito de firmas e os circuitos 

territoriais. Os circuitos de ramos nos dão, através das relações técnicas que 

os presidem e das relações sociais correspondentes, a localização das 

atividades e aspectos relevantes da tipicidade ou especificidade dos lugares. 

Os circuitos de firmas nos permitem reconhecer relações econômicas em 

vários níveis e diferentes escalas, assim como as relações sociais, diretas e 

indiretas, que provocam ou controlam. Aí se conjugam as relações de produção 

social que os circuitos de ramos tipificam. As relações sociais de produção, 

dadas pelas firmas, mas também as relações de produção, do passado, 

mantidas ou rejuvenescidas pelas relações atuais e representadas por relíquias 

ou heranças, tanto na paisagem quanto na própria estruturação social 

(SANTOS, 1986, p. 130). 

As três categorias são passíveis de análises bastante interessantes, 

porém a ideia dos circuitos espaciais contém um caráter abrangente, na 

medida em que integra a situação relativa dos lugares dada em função de uma 
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determinada divisão do trabalho, como também pelo trabalho morto e engloba 

ainda os demais circuitos de ramos e de firmas. 

Buscando um entendimento inicial e uma conceituação acerca dos 

circuitos espaciais de produção, Barrios (1976) citada por Santos (1986) afirma 

que estes são estruturados a partir de uma atividade produtiva definida como 

primária ou inicial. São circuitos que compreendem uma série de fases ou 

escalões correspondentes aos distintos processos de transformação por que 

passa o produto principal até chegar ao consumo final. Acrescentando ideias a 

essa primeira proposição colocou-se ainda que uma atividade pertencerá a um 

dado circuito quando seu insumo principal provier da fase anterior do 

mencionado circuito.  

O esboço de uma conceituação acima apresentado por Barrios ainda se 

assemelha a ideia de cadeia produtiva, sendo este um conceito bem utilizado 

nas ciências sociais aplicadas, principalmente no segmento ligado a área 

administrativa. Porém, no próprio arcabouço teórico-metodológico da proposta 

de circuito proposta por Barrios em 1976, a problemática espacial é posta como 

proposta central de abordagem do circuito.  

Desse modo, a essência do circuito está mesmo ligada a uma matéria-

prima, desde a primeira até a última etapa do processo de transformação e de 

consumo. O que a pesquisa realizada por Barrios (1976) trouxe de inovador é a 

busca entre o funcionamento do circuito sobreposta à configuração espacial e 

os seus desdobramentos. 

 
 

- A instância da produção 

 

No cerne do circuito espacial de produção do petróleo, temos as 

instâncias da produção, da distribuição e do consumo. Cada instância, por sua 

vez, é constituída de etapas. A instância da produção petrolífera conta com as 

etapas da exploração (pesquisa), da extração, do transporte da matéria-prima e 

do refino. No Rio Grande do Norte estas etapas acontecem no território de 

dezesseis municípios e também na plataforma continental. 

Para entender a ideia de produção nos remontamos a Marx (2011), 

quando este nos afirma ser a produção a apropriação da natureza pelo 
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indivíduo, no quadro e por intermédio de uma forma de sociedade. Na 

produção, os membros da sociedade adaptam (produzem, dão forma) os 

produtos da natureza em conformidade com as necessidades humanas. A 

produção cria os objetos que correspondem às necessidades. 

A produção petrolífera se dá atualmente em um quadro que apresenta o 

chamado “ouro negro” como principal matriz energética da indústria mundial. O 

mineral fóssil se tornou a mais importante substância negociada entre países e 

corporações. A sociedade da informação e do consumo (de objetos como os 

plásticos, computadores e automóveis), sob a forma de agentes hegemônicos 

produz e dá forma a matéria-prima do petróleo em conformidade com as 

necessidades criadas sob a forma de objetos. É a partir de demandas advindas 

da própria sociedade, que o óleo é extraído do ambiente natural e transformado 

em bens de consumo. 

 O espaço geográfico sempre foi o lócus da produção e a ideia de 

produção supõe a ideia de lugar. O processo direto da produção é, mas que as 

outras instâncias produtivas (circulação, repartição, consumo), dependente de 

território. “Na produção de bens materiais ou imateriais, segundo as condições 

dadas de tecnologia, capital e tempo, o território tem de ser adequado ao uso 

procurado e a produtividade do processo produtivo depende, em grande parte, 

dessa adequação” (SANTOS, 2009). 

No processo das mutações atuais da produção, a ciência empregna o 

conjunto do processo de produção, tornando-se progressivamente a força 

produtiva central da sociedade e, praticamente, o fator decisivo do crescimento 

das forças produtivas. A ciência e suas aplicações na técnica substituem hoje o 

trabalho simples, parcelado, que até aqui constituiu a base da produção. Nas 

condições da revolução científica e técnica, a prioridade da ciência sobre a 

técnica e da técnica sobre a produção direta tornam-se a lei de 

desenvolvimento das forças produtivas (LOJKINE, 1995). 

É a etapa da produção que adiciona ao território a maior quantidade de 

objetos técnicos. O meio geográfico concernente ao uso do território pela 

atividade petrolífera, que já foi meio natural e meio técnico é, hoje, 

tendencialmente, um "meio técnico-científico-informacional. Este pode ser 

entendido conforme a seguinte concepção:  
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Quanto ao meio técnico-científico-informacional é o meio 
geográfico do período atual, onde os objetos mais 
proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da 
ciência e se servem de uma técnica informacional da qual 
lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade com que 
servem às diversas modalidades e às diversas etapas da 
produção. A ciência e a tecnologia, junto com a informação, 
estão na própria base da produção, da utilização e do 
funcionamento do espaço e tendem a constituir o seu 
substrato (SANTOS, 2009, p. 96). 
 
 

 A esfera natural é crescentemente substituída por uma esfera técnica 

tanto na cidade e no campo, bases da produção e do intercâmbio. Trata-se, 

hoje, de uma verdadeira “tecnoesfera”, noção utilizada por Santos (1994) para 

explicar o fato de termos uma natureza crescentemente artificializada, marcada 

pela presença de grandes objetos geográficos, idealizados e construídos pelo 

homem, articulados entre si em sistemas. “Tecnoesfera é o resultado da 

crescente artificialização do meio ambiente” (SANTOS, 1994, p. 14). 

O território é usado pela indústria que acrescenta aos lugares formas, 

objetos, que fazem parte de um sistema de engenharia extremamente 

tecnificado. Os sistemas de engenharia conceituados como “um conjunto de 

instrumentos de trabalho agregados à natureza de outros instrumentos de 

trabalho que se localizam sobre estes, uma ordem criada pelo trabalho e para o 

trabalho” (SANTOS, 1988, p. 79).  Observa-se ainda que “como camadas de 

trabalho morto, os sistemas de engenharias ganham seus movimentos na 

presença de um trabalho vivo substantivado em imperativos técnicos, 

organizacionais e políticos” (SILVEIRA, 1997, p. 36). 

O território norte rio-grandense foi adequado ao uso da atividade, na 

medida em que foi se implantando no território um conjunto de materialidades e 

de ações. Grande quantidade de objetos técnicos cercados de ciência fazem 

parte da atividade.  Cada etapa concernente as instâncias do circuito, 

apresenta grande número de equipamentos com diferentes idades e diferentes 

graus de tecnologia (característica inerente ao circuito espacial do petróleo). 
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A instância da produção acontece segundo um conjunto de etapas: 

 

  Figura 4 – Etapas da produção de petróleo e gás natural  

 

                                                                                                

 As etapas da exploração, extração e refino (Figura 4) conhecidas 

também como segmento usptream requerem grande conhecimentos de 

geofísica, sismologia, modelagem e processamento de dados.  Demanda 

também diversificadas tecnologias empregadas para perfuração e sondagem e 

altos investimentos nas descobertas das jazidas e na avaliação de viabilidade  

do campo recém-descoberto (Campos, 2007). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- A etapa da pesquisa (exploração) 

 

As atividades de pesquisa são realizadas por profissionais como 

geólogos e geofísicos, que utilizam objetos técnicos com o objetivo de fazer a 

identificação e caracterização da bacia, localizar e estudar as estruturas 

geológicas propícias ao acúmulo de hidrocarbonetos. No processo áreas 

Pesquisa 

Extração do 
petróleo e do gás 

natural 

Transporte da 
matéria-prima  

Refino 

Fonte: Organização da autora. 
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sedimentares são prospectadas, com o intuito de reconhecer minuciosamente 

as jazidas4.  

A exploração diz respeito a um conjunto de operações em 

determinadas áreas de bacias geológicas. A etapa requer grandes 

investimentos financeiros, na medida em que demanda tecnologia de ponta. 

Conforme a PETROBRAS (2010), a escolha dos locais mais adequados para a 

perfuração de poços na busca do petróleo e do gás natural requer uma série de 

estudos que envolvem geólogos e geofísicos com diversas especialidades. A 

geofísica, utilizando o princípio de propagação de ondas sísmicas, fornece uma 

espécie de radiografia do subsolo que permite identificar as rochas e as 

estruturas geológicas mais favoráveis, onde o petróleo pode estar armazenado. 

A aquisição dos dados sísmicos conduz a interpretações sobre o arranjo 

estrutural e os tipos de rochas em subsuperfície. 

Com o resultado dos estudos e a aquisição de dados apontam os 

indícios acerca da existência de reservas petrolíferas. O próximo passo é a 

perfuração de poços nos locais onde há probabilidade da existência de campos 

de petróleo5. “A perfuração é a única alternativa de testa uma hipótese 

geológica, é um modelo que sugere a ocorrência de petróleo em volumes 

comerciais, num determinado ponto do planeta.” (PETROBRAS, 2010, p. 1).  

Estudando as rochas recuperadas com a perfuração de um poço 

adquirem-se muitas informações que, aliadas ao conhecimento que já se tem 

da região, ajudarão a avaliar o volume, a qualidade da ocorrência de petróleo e 

a viabilidade econômica e estratégica de produzir o petróleo descoberto. 

A descoberta de petróleo não é mais acidental. “A produção tem como 

base intelectual a pesquisa e não a descoberta ocasional, a ciência e não a 

experiência. Antes da produção material há produção científica” (SANTOS, 

                                                 
4
 A geração e a acumulação comercial de petróleo exigem a observação de uma série de 

fatores. A bacia geológica deve conter rochas ricas em matéria orgânica (rochas geradoras), 
produto que se transformará em petróleo. Deve conter também rochas porosas que possam 
acumular e permitir a produção do petróleo gerado (rochas-reservatório). Há então, a 
necessidade de estudos geológicos bastante específicos (geoquímicos, estratigráficos e 
tectônicos, entre outros), que permitiram caracterizar todos os elementos necessários à 
exploração e produção de petróleo (PETROBRAS, 2010). 
5
 A perfuração demanda alta tecnologia, na medida em que vários fatores precisam ser levados 

em conta quando se perfura um poço, por exemplo, quais as brocas que serão necessárias, 
qual a melhor composição para o fluido de perfuração, qual o tipo de sonda é o mais 
apropriado. Durante a perfuração, um fluido é injetado na coluna para reduzir a abrasão da 
broca e trazer à superfície as rochas fragmentadas da perfuração. 
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2009, p. 215). Para isso, são necessários profissionais com alto grau de 

escolaridade e especialização.  

O município de Mossoró atua como um dos nós da rede petrolífera. 

Empresas atuantes em vários países e também em vários estados do Brasil, 

por meio da atividade de exploração se estabelecem no município. Todavia, no 

lugar atuam apenas filiais. As sedes das empresas remontam a lugares 

distantes.  

 

- O território potiguar na etapa da exploração: a produção e circulação de 

informações  

 

O território é usado a partir de seus acréscimos de ciência e técnica, e 

tais características o definem como meio geográfico.  O uso do território pela 

atividade petrolífera exige parcelas volumosas de informação. Santos e Silveira 

(2001), nos falam sobre territórios bem informados e os territórios pouco 

informados, quanto à natureza da informação e sua presença desigual entre as 

pessoas. Por isso é necessário à compreensão da qualidade das informações, 

o reconhecimento dos produtores e seus possuidores. “Banal ou secreta, de 

abrangência global ou local, verticalizada por ser tributária de técnicas como os 

satélites ou horizontal por ser construída na co-presença: eis a qualidade da 

informação” (SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 93).  

Nos dias atuais, a técnica e a ciência possibilitaram ao homem 

acompanhar o movimento da natureza, graças aos progressos da teledetecção 

e de outras técnicas de apreensão dos fenômenos que ocorrem na superfície 

da terra (SANTOS, 2009, p. 162).  

           O mapeamento do território atualmente não é um dado aleatório. No 

tocante ao circuito espacial do petróleo, é um dado produzido, por empresas, 

visando à descoberta de novos campos petrolíferos e sua possível exploração. 

É a ação política que vai decidir sobre os usos da informação. São os 

possuidores da técnica que vão decidir sobre sua origem e aplicação. Antes da 

possibilidade do uso interligado dos sistemas de informação e da política das 

empresas, as informações trilhavam caminhos independentes. Ou seja, não 

eram produzidas necessariamente de maneira hegemônica, por empresas e 

para empresas. 
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No cerne das empresas que atuam no ramo petrolífero do Rio Grande 

do Norte há um sistema globalmente organizado, tendo em vista que empresas 

originárias de vários continentes constroem e difundem nos territórios 

instrumentos de trabalho específicos, sofisticados, exigentes e produtores de 

informação. Em se tratando de reconhecimento geológico, as imagens de 

satélites têm revelado grande número de informações.  Os dados da superfície 

oferecem fontes iniciais de estudo e de pesquisa. 

 A fase que faz uso intensivo de tecnologia e obtém informações mais 

precisas diz respeito às explorações geofísicas do subsolo. Com as imagens 

das camadas das rochas, são organizados os programas de exploração das 

reservas de petróleo já descobertas e selecionadas novas áreas prospectáveis 

a serem perfuradas. 

Na indústria do petróleo os métodos geofísicos usuais são os seguintes: 

Os métodos potenciais: gravimetria e magnetometria; e os métodos sísmicos: 

reflexão e refração. As informações magnetométricas6, que medem o campo 

magnético das rochas, que cruzam com dados de fotografias aéreas7; a 

gravimetria revela informações dos contornos aproximados das bacias e a 

batimetria revela informações acerca do relevo marítimo. No Mapa 2 dá-se 

destaque para o Rio Grande do Norte para a localização do recobrimento 

realizado por meio dos métodos geofísicos.   

Segundo informações da ANP, na bacia potiguar a empresa Aurizonia 

Petróleo encomendou levantamento gravimétrico realizado no ano de 2004. Foi 

perscrutada uma área correspondente a 408 km². Os dados são de domínio 

público, disponibilizados no site da ANP. O levantamento batimétrico 

correspondeu a 12.992 km² da superfície marítima do Rio Grande do Norte, e 

foi realizado entre os anos de 2002 e 2004. Os dados são de domínio público. 

Quanto ao levantamento aéreo, foram perscrutados 44.600 Km e as 

informações levantadas também são disponibilizadas publicamente. 

                                                 
6
 As variações do campo magnético terrestre se medem com magnetômetros suspendidos de 

um aeroplano, a fim de localizar formações de rochas sedimentares cujas propriedades 
magnéticas são geralmente fracas em comparação com as de outras rochas. 
7
 As fotografias tomadas com câmeras especiais dos aeroplanos proporcionam vistas 

tridimensionais da terra, que se utilizam para determinar as feições geomorfológicas e o uso do 
solo. 
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Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Banco de Dados em Exploração e 
Produção, 2012.    

Mapa 2 – Levantamento da Bacia Potiguar por métodos gravimétricos, batimétricos e gama. 
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No método sísmico utilizam-se pequenas cargas de explosivos ou 

caminhões com plataformas acopladas ao chão para sensibilizar o solo 

emitindo ondas mecânicas que vibram na direção do subsolo . Dos receptores 

os pulsos elétricos são transmitidos para os sismógrafos, onde são 

digitalizados e gravados. As informações são enviadas ao setor de  

processamento sísmico, onde os dados são submetidos a programas de 

clusters aplicados ao processamento e a interpretação de dados sísmicos8.  

A sísmica em duas e três dimensões (2D e 3D) tem sido bastante 

utilizada no Brasil desde os anos de 1980.  Esta tecnologia, aliada ao uso de 

estações de trabalho e de salas e visualização, domina o cenário exploratório 

atual9. Na Bacia Potiguar, desde 1988, os levantamentos de sísmica 3D 

terrestre começaram a dar resultados. Com isso foram alocadas mais áreas 

exploratórias e os custos com as descobertas de jazidas foram reduzidos.  

O mapa 3 demonstra a localização dos dados sísmicos em 2D e 3D na 

Bacia Potiguar. Quanto à prospecção em duas dimensões (2D), praticamente 

toda a área da Bacia Sedimentar foi estudada. No que diz respeito à sísmica 

em terceira dimensão (3D) há uma localização mais precisa a ser investigada, 

principalmente na área e entorno do Campo de Canto do Amaro, no município 

de Mossoró, Areia Branca e Serra do Mel. 

O aumento dos fluxos favorece o distanciamento cada vez maior dos 

locais de produção dos locais de consumo. A informação, no que tange a 

indústria petrolífera norte-rio-grandense, também é um produto a ser 

consumido, neste caso estamos falando do consumo produtivo. As empresas 

petrolíferas atuam vorazmente no consumo da informação científica, tendo em 

vista que sem isto a produção propriamente dita não acontece. 

As corporações que atuam na etapa da exploração de petróleo no 

estado provêm de lugares dispersos geograficamente. O movimento dos fluxos 

materiais e imateriais ultrapassa a região funcional do estado alcançando o 

território nacional e internacional. 

 

                                                 
8
 O resultado desse tratamento de dados são os perfis e as seções sísmicas que permitirão aos 

geofísicos interpretar a imagem geológica da área pesquisada, selecionando posições 
potencialmente mais propícias à ocorrência de petróleo. Esse processo permite a otimização 
do posicionamento de poços exploratórios de petróleo (NEIVA, 1993). 
9
 A tecnologia 3D atinge praticamente 100% dos levantamentos no século XXI. 
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Mapa 3 – Recobrimento da Bacia Potiguar por levantamentos sísmicos 2D e 

3D. 

 

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Banco de Dados em Exploração e 
Produção, 2012. 
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Conforme as informações disponibilizadas pela ANP (2012), as 

empresas responsáveis pela coleta de informações em 2D foram a 

PETROBRAS, (atuando como contratante da Schlumberger, que realizou os 

levantamentos), a Quantra, a Partex, a Grant, a Petrogal, a Koch, a Aurizonia, 

(unitariamente, e também em parceria com a Quantra e a Koch) e a empresa 

Devon. Os levantamentos aconteceram em 1971, 1974-1976, 1978, 1980-

1985, 1989, 1992, 1993, 1995-1997, 2001, 2002, 2007 e 2009. Os dados são 

de domínio público. Ao todo foram realizados 6.325 levantamentos em 2D. 

  Quanto à sísmica 3D, as empresas responsáveis pela realização do 

processo foram a Aurizonia a PSG do Brasil, a Petrogal, a Grant e a 

Petrosynergy. A atividade sísmica aconteceu nos períodos de 1991-1993 e 

1995-2006. Ao todo foram feitos 51.058 km² levantamentos sísmicos em 3D na 

Bacia Potiguar (ANP, 2012). 

No caso da PETROBRAS UO-RNCE, há uma gerência de exploração 

designada à etapa da exploração. As instalações funcionam na sede 

administrativa da empresa, localizada no município de Natal. Dentre os 

equipamentos utilizados no âmbito da pesquisa, conta-se com uma sala 

específica para projeções em terceira dimensão - 3D. A empresa apresenta um 

corpo de funcionários responsáveis pelas atividades de exploração. Estes são 

integrados a empresa por meio de concursos públicos que exigem escolaridade 

entre nível médio e superior. Porém, dado o grau de especialização das 

atividades e da tecnologia empregada, cursos são oferecidos dentro da 

empresa, de modo que o conhecimento seja verticalizado em algum processo. 

Os cursos e visitas acontecem dentro das instalações da sede 

empresarial localizada em Natal, ou mesmo em outros Estados e países. 

Geralmente o estado do Rio de Janeiro, onde funciona a Universidade 

PETROBRAS o Centro de Pesquisas da PETROBRAS – o CENPES – é o local 

para onde são enviados vários funcionários da PETROBRAS RN-CE em 

cursos de treinamento e aperfeiçoamento. Mas, países como Singapura, 

México, Estados Unidos, Arábia Saudita, Inglaterra, Escócia, França, Canadá e 

Argentina são também destinos dos funcionários do estado em cursos 

especializados, treinamentos e cursos de especialização. 

Apesar da hegemonia da PETROBRAS como agente atuante na etapa de 

exploração, é relevante também para a dinâmica territorial a presença das 
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empresas privadas que atuam no processo. Exemplificamos o fato no Mapa 4, 

ao espacializarmos algumas empresas, destacando os seus locais de origem, 

suas filiais no mundo, no Brasil e   no Rio Grande no Norte. Vejamos a 

empresa Partex do Brasil: mesmo com nome brasileiro, a empresa possui 

alcance mundial, estando em países como Omã e Abu Dhabi, Portugal, 

Liechtenstein, Cazaquistão, e Argélia. No Brasil a empresa possui escritório 

central em Recife/PE, e uma filial no município de Natal.  

 A organização atua no Rio Grande do Norte, porém não estabelece filial 

no local da produção direta, comunicando-se com o local, por meio dos 

sistemas de fluidez e dos sistemas de informação10. A empresa possui 

cadastro estadual de apenas três empregados e atua no estado desde o ano 

de 2006 (FIERN, 2012)11. A Partex do Brasil assinou dois contratos junto a 

ANP no ano de 2009, um com vista a explorar um bloco localizado no 

município de Governador Dix-Sept Rosado e outro com o objetivo de explorar 

um bloco localizado entre os campos de Apodi e Governador Dix-Sept Rosado. 

Quanto à empresa Petrogal do Brasil, esta possui capital internacional, e 

sua sede localiza-se em Portugal. No Brasil possui sede em Recife, filial no 

município de Serra do Mel, e escritório para correspondência em Natal. Contém 

quinze funcionários cadastrados junto à secretaria de tributação do estado e a 

data de abertura do ano de 200512. No ano de 2009 a empresa assinou 

contrato junto a ANP, com vista a explorar um bloco no município de 

Governador Dix-Sept Rosado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Não há registros de filiais da empresa nos municípios produtores de petróleo do Rio Grande 
do Norte junto ao sistema de cadastro industrial da Federação das Indústrias do RN (FIERN), 
no período do levantamento dos dados (janeiro de 2011 a janeiro de 2012). 
11

 Informações disponíveis no site: < http://cadindustrial.fiern.org.br/rel_industriaconsmult.php>. 
Acesso em abr., 2012. 
12

 Informações disponíveis no site: < http://cadindustrial.fiern.org.br/rel_industriaconsmult.php>. 
Acesso em abr., 2012. 
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                                Mapa 4 – Topologia de algumas das empresas que participam da etapa de exploração da atividade petrolífera 
no RN 

Mapa 4 – Topologia de algumas das empresas que participam da etapa de exploração da atividade petrolífera no RN. 

 Fonte: Federação das indústrias do Rio Grande do Norte. Cadastro industrial, 2012. 
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A Schlumberger possui sede nacional no Rio de Janeiro, porém sua 

origem é francesa e seu principal escritório está localizado nos Estados Unidos. 

No Rio Grande do Norte a empresa possui dois cadastros industriais, o 

primeiro, registro declara o endereço da empresa residente no município de 

Mossoró, situação em que a mesma conta com sessenta e nove funcionários, e 

tem abertura datada de 1994. O segundo está registrado no município de 

Natal, conta com nove empregados declarados e a afirma a abertura da 

corporação no município em 1999 (dados Cadastro industrial – sistema FIERN, 

2012). 13 

A Koch do Brasil, razão social da empresa no país, possui filial no centro 

da cidade de Areia Branca, conta com data de instalação no ano 2003, e 

mantém contratados 18 empregados (conforme informações do Cadastro 

industrial da FIERN). A corporação mantém sede brasileira no estado do Rio de 

Janeiro, mas é atuante também no segmento global. No site da empresa Koch 

Industries Inc. o endereço para contatos está direcionado ao estado do Kansas, 

nos Estados Unidos (FIERN/SINTEGRA, 2012). 

A Sonangol Starfish Oil & Gás S.A., (empresa resultante da criação entre 

a corporação estatal petrolífera angolana (Sonangol)14 e a Starfish Oil & Gás 

S.A, formada por ex-executivos da Petrobras) possui CNPJ no cadastro 

industrial do Rio Grande do Norte, tendo a data de 2008, como início de suas 

atividades. Assinou contrato com a ANP no ano de 2006 para explorar, três 

blocos, localizados entre os municípios de Açu e Upanema. 

O uso do território pelas empresas geram fluxos de naturezas diversas. 

Circulam diretamente no local da produção: trabalhadores empregados pela 

empresa, empregados terceirizados e uma série de equipamentos. A área de 

exploração provoca fluxos tanto na área terrestre (os municípios da região 

funcional do petróleo) e marítima da Bacia Potiguar, quanto em cidades como 

Natal, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, que são usadas em função da 

atividade.  

No Rio Grande do Norte, Mossoró é o ponto de intersecção dessas 

atividades. É na cidade onde se instalam a maioria das corporações que 

                                                 
13

 Informações disponíveis no site: < http://cadindustrial.fiern.org.br/rel_industriaconsmult.php> 
Acesso em abr., 2012. 
14

 O grupo é composto pela Sonangol EP (Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola) e 
das suas inúmeras subsidiárias.  
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realizam a exploração da Bacia Potiguar.   Nesse sentido há especialização do 

lugar, que passa a atuar também como uma manifestação da divisão territorial 

do trabalho. Por isso a informação constitui uma nova forma de trabalho, é um 

fundamento do trabalho contemporâneo e também um dado relevante da 

divisão territorial do trabalho no circuito espacial da produção petrolífera. 

Há que se ressaltar a hierarquia formada entre os lugares dentro do 

território brasileiro. São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores metrópoles do 

país, abarcam grande densidade técnica, científica e informacional e abrigam 

as filiais de empresas petrolíferas de origem estrangeira. A capital do estado de 

Pernambuco também exerce papel hierárquico dentro da topologia das 

empresas. 

 

- O território como norma: os municípios petrolíferos potiguares e o seu 

recorte em blocos  

 

A regulação social, a sistematização de ações produtivas e o 

estabelecimento dos nexos comunicacionais por via das solidariedades 

diversas estão presentes em todos os sistemas normativos de modo 

diferenciado. Entre o sistema de normas calcadas nas relações sociais estão 

as normas jurídicas, que são destacadas por Antas Jr. (2003), como 

importantes para a compreensão da dinâmica socioespacial.  

No bojo das normas jurídicas, temos uma gama de regulamentações 

que cresce conforme aumenta a densidade técnica da sociedade. A 

emergência das técnicas que propiciam a simultaneidade tem trazido normas 

jurídicas exógenas e rígidas que impõem, aos vários lugares onde a ordem 

global se instala, a solidariedade organizacional, organizando territórios 

conforme o objetivo das corporações e instituições internacionais (ANTAS Jr, 

2003). “Mais do que uma nova etapa de internacionalização das relações 

capitalistas vivemos agora uma nova configuração do capitalismo mundial e 

dos mecanismos de sua regulação” (CATAIA, 2003, p. 399). 

Considerando a norma jurídica como uma ação, o território brasileiro em 

sendo usado pela indústria petrolífera, teve atuando sobre ele um evento 

relevante: a transição do Estado desenvolvimentista ao Estado regulador, que 

se consolidou com sanção da lei 9.478/97. “Afirma-se que um novo modelo 
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econômico foi determinado pelo Consenso de Washington em 1989. Neste 

contexto, o Banco Mundial passaria a ser a instituição que reformularia e 

defenderia o surgimento de um novo Estado, o “Estado regulador Neoliberal”” 

(CAMPOS, 2007, p. 52).  

Porém, afirma-se que se deve manter um Estado efetivo para dar 

continuidade ao processo de desenvolvimento. “Os seus objetivos seriam, 

basicamente, a arbitragem (ditando e aplicando regras) e a parceria no jogo 

econômico, ou seja, há uma percepção de que os mercados e os governos são 

complementares” (CAMPOS, 2007, p. 53). 

Para o setor petrolífero, o novo modelo implicou uma forte diferenciação 

do papel a ser exercido pelo Estado e pelo setor privado. Dentro do novo 

modelo, o Estado passa a atuar de forma suplementar ou subsidiária com 

relação à atividade privada, ficando encarregado das tarefas de controle e 

regulação15. As novas modalidades de regulação estão sendo realizadas em 

instituições com diferentes graus de independência em relação ao poder 

executivo, as denominadas agências reguladoras (Campos, 2007). 

No ano de 1997, foi aprovada no congresso nacional a Lei 9.478/97 (a 

Lei do petróleo)16. A partir da existência da lei consolidou-se o interesse 

governamental de abrir a exploração das atividades petrolíferas à iniciativa 

privada. A PETROBRAS deixou de ser a única executora do monopólio estatal 

do petróleo e do gás natural do Brasil. Foi fundada a Agência Nacional do 

Petróleo (a ANP), que é o órgão responsável pela gestão das atividades 

petrolíferas e o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão de 

assessoramento da presidência da República, cuja função é formular políticas 

e diretrizes de políticas energéticas.  

 Com a implantação da norma, à possibilidade de uso do território pelas 

empresas petrolíferas passaram a ser submetidas a ANP. Constitui tarefa da 

                                                 
15

 Segundo Abranches (1999) regulação diz respeito ao controle de relações transacionais. 

Conforme o autor neste modelo de relação, não existe a possibilidade de fins inteiramente 
unilaterais. A interferência não se desenvolve, inteiramente sobre o agente; ela incorre sobre 
as transações que o agente tem com outros agentes. Por conseguinte, o controle de um lado 
da relação representa controle também do outro lado da relação (Abranches, 1999, p. 24). 
16

 A lei do petróleo ratificou a propriedade da União sobre os depósitos de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, incluindo a parte terrestre, o 
mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva. A ANP passou a 
administrar todos os direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural pertencentes 
à União. 
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agência na etapa exploratória: definir os blocos de concessão; incluir áreas em 

bacias maduras; promover a participação de pequenas empresas e a 

continuidade da exploração e produção em áreas maduras17(ANP, 2012). 

Os blocos de concessão constituem áreas terrestres e marítimas das 

bacias sedimentares brasileiras delimitadas pela agência. Estas áreas são 

concedidas as empresas por meio de leilões denominados de rodadas, onde 

são assinados contratos de concessão. 

As Rodadas de Licitações para exploração, desenvolvimento e produção 

de petróleo e gás natural são realizadas periodicamente pela ANP e constitui 

desde a promulgação da Lei do Petróleo o único meio legal no Brasil para a 

contratação, pelo regime de concessão, dessas atividades econômicas pela 

União (ANP).  

  Em 1998, conforme permitido no artigo 33 da Lei do Petróleo, a ANP e 

PETROBRAS assinaram 397 contratos de concessão para blocos em terra e 

mar na chamada “Rodada Zero”, ou seja, no primeiro leilão, desde a perda do 

monopólio da empresa, da instituição da ANP e da criação do regime de 

concessão. Na escala brasileira, foram concedidos cento e quinze blocos 

exploratórios, cinquenta e um campos em desenvolvimento e duzentos e trinta 

e um campos em produção.  

O Mapa 5 apresenta a localização dos blocos de exploração na bacia 

potiguar. Foram 29 blocos em exploração, entre os anos de 2002, 2006, 2009 e 

2010, dispersos em meio à área terrestre e marítima. 

A PETROBRAS teve concessão para explorar blocos em terra, 

localizados entre os municípios de Açu, Alto dos Rodrigues, Mossoró, 

Governador Dix-Sept Rosado, Apodi e Upanema. Segundo dados da Agência 

Reguladora de Petróleo, entre os anos de 2002 e 2009, a PETROBRAS foi à 

única empresa a executar exploração em área marítima, contando com dois 

blocos que abrangem uma área de aproximadamente 653 km².  

 

                                                 
17

 As bacias maduras dizem respeito a campos de produção de petróleo e gás que já atingiram 

o pico de produção e atualmente necessitam de métodos especiais para continuar produzindo, 
tais como: injeção de água, vapor, polímeros etc. A bacia potiguar possui campos maduros, de 
modo que necessita de investimentos tecnológicos para continuar produzindo em quantidades 
comerciais. 
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Mapa 5 – Blocos de exploração da Bacia Potiguar concedidos às empresas por meio de licitações. 
 

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Banco de Dados em Exploração e Produção, 2012. 
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               O grupo SIPET Partipações, pertencente à corporação Delp também 

atuou no estado, no ano de 2009, em atividade de pesquisa exploratória, à 

medida que atuou na décima rodada de licitações e ganhou concessão de um 

bloco exploratório no município de Dix-Sept Rosado. Porém não consta 

cadastro da empresa no Sistema Integrado de Informações sobre Operações 

Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA, 2009).  

A aplicabilidade do modelo de concessões e dos blocos de explorações 

(localizados no Mapa 5) nos transmite uma ideia de compartimentação do 

território delineada especificamente pelo setor petrolífero, que parte do poder e 

da ação do Estado (por meio da agência reguladora). Do mesmo modo que são 

realizadas as divisões político-administrativas, com seus estados e municípios, 

redesenha-se outro mapa, sobreposto às fronteiras já estabelecidas.  

Faz-nos entender, Cataia, que os compartimentos do espaço estão 

permanentemente envolvidos nas estratégias sociais (políticas, econômicas e 

culturais). Desse modo, “A cada nova forma da organização dessas esferas e 

das complexas tramas que resultam de suas coerências e conflitos, 

correspondem novos usos do espaço e, conseqüentemente, novas tentativas 

de delimitação do espaço útil atribuído a cada esfera” (CATAIA, 2008, p. [?]).  

A quebra do monopólio da PETROBRAS pela Lei do Petróleo de 1997 

possibilitou a presença de novos agentes no uso do território. Com isso, 

surgiram novas empresas (predominantemente de origem internacional) e suas 

prestadoras de serviços, novos trabalhadores etc. Grupos que até o momento 

não faziam parte da situação geográfica existente, trazendo ao território novos 

objetos e ações e acrescentando (re)arranjos aos já existentes. Nesse caso, 

temos um territorio normado (SANTOS, 2009), tendo em vista que as ações 

são “territorializadas” e os lugares onde as normas estão instaladas 

possibilitam à produção e oferecem eficácia aos processos. 

 
 
- A etapa da perfuração do poço de petróleo 

 

Em meio ao desenvolvimento das instâncias do circuito espacial 

produtivo do petróleo, no território norte-rio-grandense vão sendo incorporados 

progressivamente capitais fixos constituídos de tecnologia, ciência e 
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informação. Essas variáveis do meio técnico-científico-informacional 

proporcionam um uso do território marcado pela rigidez, dada por objetos 

maciços e grandes e também pelos micros objetos de eletrônica e da 

informática.  

A etapa da perfuração do poço diz respeito ao local onde o subsolo deve 

ser perfurado e os equipamentos instalados. Estes são apontados, por meio 

dos recursos da interpretação geológica. Dessa maneira a perfuração dos 

poços em busca de petróleo e gás não é aleatória, e sim realizada dentro de 

áreas delimitadas com precisão pelos métodos geofísicos. 

Após aplicabilidade de todos os métodos geológicos e geofísicos de 

investigação os dados obtidos são interpretados.  A partir da interpretação são 

indicados locais e fatores favoráveis à presença de petróleo, e seleciona-se  

uma área a ser perfurada. A fase da perfuração consiste na instalação de um 

conjunto de instrumentos (entre os de maiores dimensões tem-se à sonda e a 

torre de perfuração), trazidos por profissionais e empresas que, muitas vezes, 

constroem estradas de acessos ao local de perfuração do poço. 

 A indústria petrolífera no cenário brasileiro alcança picos de produção de 

petróleo e gás em áreas marítimas. No território norte-rio-grandense, ocorre o 

inverso, os campos que alcançam maior índice de produtividade são terrestres. 

As atividades de perfuração acontecem majoritariamente em terra, alcançando 

o território de vários municípios.  

No entanto, a atividade também acontece em área marítima, na 

plataforma continental, onde estão instalados campos de grande extensão, 

como o campo de Ubarana, Arabaiana e Pescada. Foi o início da exploração 

do campo de Ubarana que inaugurou o circuito da atividade petrolífera no Rio 

Grande do Norte. Com a presença da atividade em terra e mar a indústria 

apresenta dois tipos de logística diferenciados. 

O Mapa 6 revela a origem das empresas que atuam no território, em sua 

maioria de capital estrangeiro, remontantes a países centrais que dominam 

maciçamente a tecnologia atrelada à atividade petrolífera. A presença das 

empresas em território brasileiro e norte-rio-grandense obedece a uma 

topologia em nível nacional e regional. No topo da hierarquia estão às cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo, além de Natal, Fortaleza, Aracaju, Salvador, 

Vitória e Macaé. ...................................................................................................
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    Mapa 6 – Topologia das empresas que atuam na etapa de perfuração de poços petrolíferos no RN. 
 

 Fonte: Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte.  Cadastro industrial, 2012. 
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A lei do Petróleo foi sancionada em 1997. A partir da norma, várias 

empresas do segmento privado puderam atuar na exploração do petróleo em 

território brasileiro. Na fase exploratória da atividade petrolífera em território 

potiguar, as empresas de capital privado passaram a usar o território no ano de 

2000.   

A partir da “territorialização” de uma norma jurídica, que provocou a 

abertura do mercado exploratório do petróleo, no Rio Grande do Norte, os 

intercâmbios têm aumentado, e o circuito do grande capital tem se ampliado 

nas mãos de poucos agentes.  A fabricação dos produtos mesmo estando 

fixada no território passa a ser operada pelo mercado mundial.  

A presença de diversas empresas petrolíferas na etapa da exploração 

de poços nos municípios potiguares nos 2010, 2009 e 2008 especificados 

acima explana a presença do segmento privado na atividade a partir do ano 

2000. Desde o ano de 1956, quando foram perfurados os primeiros poços na 

Bacia Potiguar, até o ano de 1999, houve o monopólio das atividades de 

extração por parte da PETROBRAS. O início da perfuração de poços no Rio 

Grande do Norte se deu no ano de 1956, por iniciativa da PETROBRAS 

(fundada no ano de 1954).  

No Mapa 7 estão detalhadas uma enorme quantidade de poços 

perfurados, em terra, entre os municípios, e em mar, desde o ano de 1956 até 

o ano de 2009, conforme os dados disponíveis no banco de dados de 

exploração e produção (BDEP) da Agência Nacional do Petróleo.  

Desta data até o ano de 1999 a empresa exerceu a atividade atuando 

sozinha no processo de exploração. A partir de 1999, várias empresas 

nacionais e transnacionais passaram a atuar na fase da perfuração dos poços 

em território potiguar. No mapa 8 detalhamos a localização dos poços 

perfurados entre os anos de 2000 e 2009. Nesse período tivemos atividade 

exploratória tanto em terra quanto em mar, com a predominância da perfuração 

em terra. 
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Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Banco de Dados em Exploração e Produção, 
2012. 

Mapa 7 – Localização dos poços de perfuração em área terrestre e marítima do RN. 
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Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Banco de Dados em Exploração e 
Produção, 2012. 
 

Mapa 8 – Localização dos poços perfurados na Bacia Potiguar entre os anos de 2000 e 2009. 
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Um único processo (a perfuração dos poços) é ligado às demais 

parcelas do trabalho desenvolvidas em lugares distantes, impõe-se dessa 

forma mais cooperação entre pontos do território e a circulação ganha um novo 

ímpeto. “Cada empresa estabelece hierarquias de lugares no território, 

valorizando pontualmente os recursos. Todos eles obedecem, no entanto, à 

mesma lógica, aquela da mais-valia global” (CASTILLO, 1999, p. 82).  

Os custos da exploração marítima geralmente são quatro vezes mais 

altos que os da exploração em terra. Com relação ao apoio logístico às 

operações marítimas, todos os materiais são transportados por helicóptero ou 

barcos (PETROBRAS, 201218).  

Em mar, são as “plataformas de perfuração” que servem de base para as 

operações. A perfuração se realiza com a utilização de plataformas fixas ou 

flutuantes. Dentre estas existem vários tipos, desde barcos e barcaças 

flutuantes, submergíveis e autoeleváveis até plataformas de grande porte, 

flutuantes, de concreto armado19.  

 As plataformas contituem objetos materiais implantados em área 

marítima (na plataforma continental). São elementos técnicos pertencentes ao 

sistema de engenharia petrolífero sobrepostos de forma articulada, ou seja, são 

instalados sobre campos petrolíferos, criando inúmeros fluxos.   Contel (2001) 

nos fala dos sistemas de movimento do território, isto é, “o conjunto 

indissociável de sistemas de engenharia (fixos) e de sistemas de fluxos 

(materiais ou imateriais) que respondem pela solidariedade geografica entre os 

lugares” (CONTEL, 2001, p. 357).  

 Há um fato muito interessante a ser ressaltado. As plataformas, na etapa 

da exploração, como objeto, são chamadas a participar tanto do sistema de 

fixos como do sistema de fluxos.  O que dizer dos navios-sonda? Estes 

elementos atuam como um transporte agregado ao modal aquaviário (levam 

consigo os equipamentos e funcionários necessários à atividade de 

exploração). Mas atuam também como fixos, transformando-se na própria 

                                                 
18

 Informações obtidas a partir do questionário enviado à empresa, no ano de 2011. 
19

 As plataformas mais comuns quanto a sua utilização são as fixas do tipo autoeleváveis. 
Dispõem de pernas (três ou mais) que se apoiam no fundo do mar. As pernas que, às vezes 
chegam a 50 metros de comprimento, são movimentadas por sistemas hidráulicos ou elétricos 
quando levantadas.
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plataforma, quando são instalados momentanamente em um determinado 

campo e iniciam os processos de perfuração. 

Na bacia potiguar são utilizadas as unidades de perfuração 

autoeleváveis, as unidades de perfuração tipo jaquetas e as plataformas fixas 

de concreto. As plataformas fixas são provenientes do porto de Aratu na Bahia, 

e no ano de 1970 foram rebocadas até o mar do Rio Grande do Norte (Figura 

5). Os objetos serviram como base de apoio às atividades exploratórias (foram 

montadas torres e sondas de perfuração). Com a confirmação da viabilidade 

comercial dos campos petrolíferos, as plataformas passaram a ser utilizadas na 

fase de produção de óleo (PETROBRAS, 2012). 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de imagem 
de satélite, Google Earth, 2012. 
 

Figura 5 - os tipos de plataforma existentes em área 
marítima. 
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O papel que as técnicas alcançaram, através da tecnologia, constitui um 

marco definitivo na história da exploração do petróleo, enquanto matriz 

energética. É, também, um momento de grande aceleração, ponto de partida 

para transformações consideráveis. 

Conforme nos apresenta Santos (2009), o casamento da técnica e da 

ciência, longamente preparado desde o século XVIII, veio reforçar a relação 

que desde então se esboçava entre ciência e produção.  

Muitos dos fundamentos científicos globais necessários para o uso e 

exploração do petróleo, decorreram da união entre ciência e técnica. Os EUA, 

país que despontou inicialmente como maior detentor de tecnologia, 

desenvolveu uma trajetória tecnológica, acerca da extração petrolífera, quase 

que totalmente para bacias terrestres, onshore (ORTIZ NETO & COSTA, 

2007). 

  Os autores afirmam ainda que, por meio dos estudos geológicos 

realizados no Brasil, da década de 1960, já se supunha que a maior parte das 

reservas petrolíferas do país estaria localizada em alto-mar, e não em terra, 

como acontecia em outros países, a exemplo dos Estados Uunidos. Além 

disso, a profundidade média dos poços brasileiros era bastante superior à dos 

norte-americanos. Discute-se que: 

 

Diante de tal impasse tecnológico, as autoridades brasileiras 
tiveram de decidir entre produzir uma tecnologia condizente 
com a realidade local; adquirir tal tecnologia via contrato 
com instituições internacionais; ou então importar o mineral. 
Talvez influenciados pela consciência nacionalista militar, 
frente à importância estratégica dos recursos naturais do 
país, bem como pela ausência de Know How internacional, 
a decisão foi produzir localmente um sistema de inovações 
que permitisse a exploração do petróleo em alto mar, 
tecnologia conhecida como offshore (ORTIZ NETO & 
COSTA, 2007, p. 95). 

 
 

Antes de tornar-se uma detentora de tecnologias para a produção de 

petróleo em mar, a PETROBRAS teve de empregar tecnologia importada, que 

era adaptada às condições locais de produção, por meio de um processo de 

inovações. Desse modo, antes de iniciar os robustos programas em 

desenvolvimento tecnológico, buscou-se o conhecimento através da aquisição 
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externa com aperfeiçoamento dos recursos humanos (ORTIZ NETO & COSTA, 

2007). 

A descoberta do primeiro campo petrolífero em mar do Brasil ocorreu em 

1968, no Campo de Guaricema (SE). No ano seguinte, foi descoberto o Campo 

de São Mateus, e posteriormente o campo de Ubarana, este localizado na 

bacia Potiguar. A partir destas primeiras descobertas, a Petrobras deu início a 

uma série de outras. Entretanto, segundo Ortiz Neto & Costa (2007), tais 

descobrimentos não surtiram maior efeito, pelo fato das tecnologias existentes 

não serem condizentes com a realidade brasileira. O campo de Ubarana entrou 

em produção no ano de 1973. 

A necessidade do desenvolvimento técnico da indústria petrolífera 

brasileira, frente à escassez de técnicas de perfuração em mares de outros 

países, nos faz entender que a complementaridade entre técnicas, apontada 

por tantos autores, é estrutural. As técnicas estabelecem entre elas relações de 

dependência. Esse fenômeno deve-se, em grande parte, ao fato de que toda 

modificação de um elemento incide sobre os demais (J. ELLUL, 1977, p. 23).  

Nas perfurações em terra, a partir das pesquisas para determinação dos 

limites das bacias geológicas, acordos de arrendamento, títulos e direito a vias 

de acesso para a terra precisam ser obtidos e avaliados quanto aos aspectos 

legalísticos. Assim que os assuntos processuais são sanados, dota-se de uma 

infraestrutura mínima o terreno a ser estudado 20 (NEIVA, 1993) (Figura 6).  

No estágio da perfuração terrestre vários equipamentos também são 

utilizados para servir como fonte de energia do processo. Grandes motores a 

diesel trabalham queimando óleo para fornecer o meio principal de energia. 

São utilizados também geradores elétricos (por motores a diesel para fornecer 

energia elétrica). Quanto a todo o sistema mecânico, este é acionado por 

motores elétricos. Além disso, tem-se também um sistema de içamento usado 

para levantar as cargas pesadas.  

Uma perfuração mobiliza numerosos equipamentos e dezenas de 

profissionais especializados, entre os quais se incluem eletricista, mecânicos, 

                                                 
20 Nesta etapa, o terreno é limpo, nivelado e estradas de acesso são construídas, quando 

necessário. A perfuração utiliza água, sendo necessário que haja uma fonte nas proximidades. 
Caso não exista nenhuma fonte natural, um poço de água é cavado. Cava-se também um 
fosso de reserva, que é usado para o descarte dos cortes de rocha e lama da perfuração 
durante o processo. 
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sondadores, torristas, plataformistas, soldadores, além da presença obrigatória 

de geólogos e engenheiros especializados.  

 

 

 

 

    Fonte: Sindicato dos petroleiros do RN (SINDIPETRO), 2011. 

 

Quando o processo de perfuração indica à existência de um campo 

petrolífero com volumes favoráveis a comercialização, o campo entra em 

rodução. Nesse momento a torre de perfuração (Figura 6) não é mais 

necessária.  São perfurados os poços de desenvolvimento, através dos quais o 

campo de petróleo é posto em produção. 

Podemos compreender que os objetos técnicos concernentes à 

atividade, e que compõe o meio onde estão hoje inseridos, são resultado da 

ciência e informação. Consituem um quadro de vida. É o meio técnico-

científico-informacional (SANTOS, 1992). O fato de o território ser chamado a 

ter cada vez mais um conteúdo em ciência e técnica traz consigo um grande 

acervo de consequências, a primeira das quais, certamente, é uma nova 

composição orgânica do espaço, (instrumentos de perfuração, plataformas, 

computadores, etc.). 

A informatização presente na etapa da exploração ganha destaque. 

Como um novo modo de organização do trabalho, os computadores e os 

Figura 6 – Torre de perfuração da PETROBRAS em 

atividade no RN 
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softwares, utilizados diretamente nas áreas exploratórias, produzem 

informações que circulam fluidamente. A infomatização, os softwares e seu 

sistema de informações têm um papel decisivo no território, pois imprime novos 

usos e, portanto novas dinâmicas. Essa informação presente em grandes 

firmas (como as empresas petrolíferas) pode ser contabilizada como capital 

orgânico, imprescindível para criação e reprodução de mais-valia (SANTOS e 

SILVEIRA, 2001). 

 

 - Etapa da extração 

 

Caso encontre-se alguma rocha-reservatório que apresente quantidades 

passíveis de comercialização, delimitam-se campos petrolíferos, que ingressam 

na fase produtiva. Na etapa da produção de petróleo e gás o território potiguar 

adquire caráter diferenciado de outros lugares brasileiros onde a mesma 

atividade se faz presente. A atividade petrolífera no Rio Grande do Norte 

acontece de modo disperso pelo território de dezesseis municípios, além de 

ocorrer também em área marítima (ALEXANDRE, 2003). Dessa maneira, a 

indústria atrai um expressivo sistema de objetos, necessários ao 

armazenamento, beneficiamento e escoamento da matéria-prima.   

 

- Extração em terra  

 

Compreendemos a expressividade do sistema de objetos tendo em vista 

que a PETROBRAS no Rio Grande do Norte possui atualmente 3340 poços em 

terra (e mais 741 poços localizados no campo de Fazenda Belém, no Ceará) 

produzindo petróleo e gás natural. Quanto aos poços marítimos, são 111 poços 

em operação na Bacia Potiguar (PETROBRAS, 2012). 

  A PETROBRAS é responsável pela implementação, planejamento, 

licenciamento manutenção e funcionamento de todos os poços que opera, 

sendo todo o trabalho advindo destas atividades supracitadas gerido e/ou 

assistido pela Companhia. Exceção feita apenas às atividades de parceria com 

outros consórcios de Exploração e Produção. 

 É nos municípios em destaque (no Mapa 9) que acontece a etapa da 

produção. Ao visualizarmos a localização dos poços perfurados nestes lugares 
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temos uma ideia estática do processo. Porém, a análise acerca da natureza 

dos equipamentos nos indica variadas tecnologias e com isso, significativo 

movimento de agentes (trabalhadores, empresas).  

 

Mapa 9 – localização na Bacia Potiguar dos poços na etapa de produção de 
petróleo e gás natural. 

 
Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Banco de 
Dados em Exploração e Produção, 2012. 
 

É considerado um evento importante para a indústria petrolífera do 

estado a descoberta do campo de produção denominado Campo de Canto do 

Amaro, localizado entre o município de Mossoró e Areia Branca (Mapa 10). O 

início da produção deu-se em sete de janeiro de 1986. Apresentando uma 

produção superior a 30 mil barris dia tornou-se o maior campo produtor de óleo 

em terra do país. Conforme Alexandre (2003), no município de Mossoró, em 

apenas uma fazenda de 800 hectares, apresentam-se instalados 108 

“Unidades de Bombeio, gerando uma renda mensal de até 24 mil reais mensais 

em royalties ao proprietário. 

O campo de Estreito (ET) situado entre os municípios de Alto do 

Rodrigues, Carnaubais e Açu apresenta também significativa aglomeração de 

poços que trabalham retirando óleo e gás (Mapa 9). Desde a descoberta do 
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campo, realizada em 1982 até 2009 foram 1.009 poços perfurados. No Mapa 

10 colocamos em destaque a disposição de parte dos poços referentes ao 

Campo de Canto do Amaro (localizado entre Mossoró e Areia Branca), e do 

Campo de Estreito, (entre os municípios de Açu, Carnaubais e Alto do 

Rodrigues). 

 

 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Banco de 
Dados em Exploração e Produção, 2012. 
 
 

Ao perfurar-se um poço com indícios de óleo, o líquido é impelido 

naturalmente à superfície, devido à existência de pressão provocada pelo gás 

ou pela água21. Os poços surgentes, são assim denominados, enquanto há 

fluxo natural de matéria-prima. Emprega-se no processo a árvore de natal, 

equipamento ajustado à cabeça do poço que realiza o controle da produção.  

Quando a pressão das rochas-reservatórios cai aos menores níveis é 

necessário utilizar um método artificial de produção, que pode ser elevação por 

gás, bombeio hidráulico, bombeio elétrico e bombeio mecânico. O bombeio 

                                                 
21

 O gás e a água estão localizados em camadas geológicas acima e abaixo do petróleo, 
respectivamente.  

Mapa 10 – Localização (com aproximação) dos poços do campo Canto do 

Amaro entre os municípios de Mossoró e Areia Branca e do campo de 

Estreito entre Açu, Carnaubais e Alto do Rodrigues. 
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mecânico é um meio artificial a que se recorre na ausência do impulso natural 

do óleo. A partir de um movimento mecânico na superfície a bomba no fundo 

do poço é comandada (PETROBRAS, 2012). Este objeto, popularmente 

conhecido pela denominação de “cavalo-de-pau”, constitui um elemento 

característico na maior parte dos campos petrolíferos em terra, como é o caso 

da produção potiguar (Figura 7). 

 

                  Figura 7 – Unidade de Bombeio Mecânico em operação. 

 

 

  

 

 O jorro de petróleo e gás proveniente das unidades de bombeio e das 

árvores de natal é dirigido para os tanques de estocagem por meio de uma 

tubulação, que percorre toda a extensão do poço. Estes são ligados a linhas 

de surgência que mandam o óleo até as estações de coleta. As linhas fazem 

ligação entre cada poço e suas respectivas estações.  

 Nesta etapa estão presentes também os caminhões-tanque (conhecidos 

como caminhões sugadores), responsáveis por recolher resíduos fixados nos 

antepoços (aberturas localizadas na estrutura superficial dos poços). Quando 

há vazamento, o óleo encharca a “cabeça do poço”, tornando-se necessária a 

presença do caminhão, que aspira todo o líquido.   O veículo sugador tem 

Fonte: Sindicatos dos petroleiros do RN 
(SINDIPETRO), 2011. 
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ainda a função de recolher óleo de poços que possuem uma produção muito 

pequena. 

 Da mesma forma, fazem-se existentes, no processo de produção 

petrolífera, os caminhões munk. São veículos com guindastes acoplados que 

trabalham na manutenção dos poços, transportando grandes equipamentos 

entre os campos de produção (Figura 8). 

 

        Figura 8 – Caminhão recolhendo resíduos do poço. 

 

 

 

 

Dos campos de produção, o óleo e o gás natural seguem pelas linhas 

de surgência até as estações de coleta. A função das estações é armazenar e 

controlar a produção.  Nestes locais se mede a quantidade diária em m³ 

produzida por cada poço. Há um controle rígido quanto a esses dados, já que a 

produtividade de cada poço influencia também na quantidade de refino da 

matéria-prima. O processo de recebimento do óleo, que decorre do campo de 

produção, através das linhas de surgência, é realizado manualmente por meio 

do controle de válvulas. Esses dispositivos mecânicos são controlados por 

funcionários que trabalham nas estações de coleta. 

 Os funcionários que manuseiam os equipamentos componentes das 

estações de coleta são responsáveis pelo funcionamento de determinada 

quantidade de poços de cada campo petrolífero. Após analisado, o óleo e o gás 

Fonte: Sindicato dos petroleiros do RN 
(SINDIPETRO), 2011. 
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natural são transferidos por oleodutos até as estações de transferência 

(também conhecidas como estações centrais). As estações de transferência 

são assim denominadas, tendo em vista que transferem o óleo produzido dos 

campos até as refinarias. São centrais porque concentram a matéria-prima 

produzida e coletada por várias estações de coleta. 

No estado do Rio Grande do Norte o circuito espacial da produção 

petrolífera conta com estações de coleta, instaladas nos municípios de Alto do 

Rodrigues, Mossoró, Areia Branca, Açu, Macau, Carnaubais, Governador Dix-

Sept Rosado, e Pendências. 

 Das estações de coleta o óleo é enviado às estações de transferência. 

No local, tanques de armazenamento concentram a substância recebida, a 

qual passa por processo de separação, (que ocorre com o auxílio de produtos 

químicos). Ao ser extraído, o óleo em estado bruto traz consigo enorme 

quantidade de água. A disjunção dos dois elementos é realizada, visto que o 

objetivo da separação é enviar o líquido para a refinaria em maior grau 

possível de pureza.  

 Atrelados às estações de transferência estão fixados os laboratórios, 

cuja finalidade é analisar a quantidade de água agregada ao óleo. O químico 

analisa porções retiradas dos “tanques testes de produção” objetivando ter 

conhecimento acerca da porcentagem de água e óleo contida na amostra. 

 Na Bacia Potiguar, tanto as estações de coleta, quanto as estações de 

transferência fazem parte dos equipamentos da etapa de produção da 

matéria-prima, no caso o petróleo e o gás natural. Estes objetos técnicos 

estão fixados em áreas rurais ou até próximos a área urbana como é o caso 

da área de produção do Campo de Campo do Amaro (Figura 9). São 

instalados estrategicamente em meio às unidades de bombeio mecânico, ou 

seja, em plena área de produção. Conforme informações da PETROBRAS 

(2012) na região produtiva do petróleo no estado estão instaladas 136 

estações de coleta, dos mais variados portes. Os municípios do Rio Grande 

do Norte onde estas se localizam são Açu, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, 

Angicos, Apodi, Areia Branca, Serra do mel, Caraúbas, Carnaubais, Felipe 

Guerra, governador Dix-Sept Rosado, Guamaré, Macau, Mossoró e 

Pendências. 
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Figura 9 – Disposição de uma estação de coleta e das unidades de bombeio 

no campo de produção de Estreito no município de Alto do Rodrigues. 

 

 

Fonte: Google Earth, 2012. 

 

 A água gerada a partir da desagregação (separação do petróleo) é 

reinjetada em alguns poços. Porém, antes de ser reutilizada, é necessário que 

seja tratada, uma vez que a técnica da reinjeção exige no processo apenas 

água potável. Na estação de tratamento de efluentes, (instalada nas estações 

de transferência) o líquido é tratado com soluções antibactericidas e 

anticorrosão, de modo a não haver proliferação de colônias de bactérias. Em 

seguida, a água tratada retorna aos campos de produção para então ser 

reinjetada.  

 Na operação são utilizadas linhas de injeção de água. As linhas estão 

concentradas em maior quantidade na área do Campo de Canto do Amaro 

(entre os municípios de Mossoró e Areia Branca), mas também nos municípios 

de Caraúbas, Upanema, Apodi, Feli pe Guerra e Governador Dix-Sept Rosado 

(Mapa 11). 

  

Poços com unidades 

de bombeio mecânico  
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Mapa 11 – Rede de linha de reinjeção de água nos poços de produção. 

Fonte: Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais (CPRM), 2012. 
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           Uma reserva de petróleo constitui o volume que pode ser obtido em um 

campo (em m³), durante sua vida útil (econômica), o que corresponde a uma 

percentagem do volume do óleo realmente acumulado22 (PETROBRAS, 2010). 

Quando a produção do poço entra em queda, diz-se que aquele está maduro23. 

São aplicadas tecnologias concernentes à recuperação secundária dos 

reservatórios24.  

 A inserção de tecnologias na recuperação da produtividade dos poços 

dimensiona bem o papel da ciência e da pesquisa científica, e não mais o da 

descoberta ocasional de matéria-prima. Nessa etapa são implantados no 

território mais objetos técnicos, que antes de serem materializados, são 

pensados e elaborados a partir da pesquisa científica. Na verdade, trata-se de 

objetos científico-técnicos e, igualmente, informacionais. O objeto é científico 

graças à natureza de sua concepção, é técnico por sua estrutura interna, é 

científico-técnico porque sua produção e funcionamento não separam técnica e 

ciência. E é, também, informacional porque, de um lado, é chamado a produzir 

um trabalho preciso - que é uma informação e, de outro lado, funciona a partir 

de informações e de comandos (SANTOS, 2009). 

 A Bacia Potiguar possui grande quantidade de campos maduros que 

precisaram ser recuperados.  O aumento da produção pode ser efetuada, por 

meio da injeção de água e de gás natural nos poços, que são considerados 

pela indústria petrolífera como processos tradicionais, e de outros mais 

sofisticados como a injeção de vapor. Operações de reinjeção como a que 

permite devolução a terra, do gás natural e da água separados do petróleo, 

ajudam a recuperar grande quantidade de óleo. Em momentos anteriores,  

esse petróleo que atualmente consegue ser extraído a partir dos métodos de 

injeção não conseguia ser aproveitado pela indústria petrolífera.  

Quanto à injeção de gás natural, a PETROBRAS dispõe de 

compressores de grande porte, que precisam funcionar vinte quatro horas 

diárias. Milhares de metros cúbicos de gás são movimentados, diariamente, 

para injeção nos diversos campos de petróleo. 

                                                 
22

 O maior ou menor índice dessa percentagem gira em torno das características físicas do 

petróleo e da rocha, assim como da técnica aplicada à extração.  
23

 Campo maduro é aquele que depois de vários anos de atividade apresenta uma queda nos 
níveis de produção.  
24

 Dependendo de estudos técnicos e econômicos, com a finalidade de verificar se o acréscimo 
na produção será ou não justificável em proporção aos investimentos (NEIVA, 1993) 
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No que diz respeito à injeção contínua de vapor o processo é 

semelhante á injeção de água, havendo aplicação de vapor num poço e 

obtenção de petróleo por outros. O tempo de aplicação de vapor dependerá da 

resposta de produção do poço e dos fatores econômicos envolvidos. Após o 

conhecimento real dos poços estimulados, é estabelecida a rotina de trabalho 

própria para cada poço25 (PETROBRAS, 2012). 

No ano de 2007, o sistema de linhas de vapor foi ampliado na Bacia 

Potiguar, com a instalação do vaporduto. O objeto sai da usina termelétrica 

Jesus Pereira e chega ao campo de produção “Estreito”, no município de Alto 

do Rodrigues. Segundo a empresa PETROBRAS (2010), foi gasto no 

empreendimento mais de 200 milhões de dólares e o vaporduto presente no 

estado é o maior do mundo. Conforme dados fornecidos pela empresa 

construtora, a Skanska, a estrutura conta com dutos que variam de seis a vinte 

polegadas, e linha tronco-aérea sobre o rio Açu (Figuras 10 e 11). O objeto 

técnico inclui trinta quilômetros de ramais e linhas de alimentação com 

capacidade para distribuir seiscentas e onze toneladas de vapor por hora 

através de 60 poços injetores. Quarenta e dois poços estão em operação 

desde 2010 (Skanska, 2008)26.  

O objetivo do vaporduto em operação é injetar vapor aquecido a uma 

temperatura de até 395 graus Celsius, proveniente da Unidade Termelétrica 

Termoaçu, em 150 poços de petróleo situados em terra, elevando a produção 

de óleo em 60%, passando dos atuais 20 mil barris diários para 32 mil barris 

por dia.  

Ainda conforme informações da empresa Skanska, trabalharam no 

projeto cerca de 1000 profissionais.  Além disso, a companhia afirma ter 

investido na especialização de engenheiros, supervisores e encarregados e, 

também, na capacitação de mão de obra local para soldagem (Figura 10, 11, 

12 e 13).  

                                                 
25

 O processo de injeção de vapor apresenta custos elevados, uma vez que exige 
equipamentos não disponíveis no mercado, como geradores de vapor, que são adquiridos 
apenas por encomenda. Além disso, o método emprega produtos de alto valor (petróleo, gás 
ou óleo combustível) utilizados para alimentar as caldeiras onde a água será aquecida a altas 
temperaturas e transformada em vapor (Neiva, 2003, P. 50). A obra caminha em duas frentes: 
construção de bases e montagem mecânica, com acoplamento e soldagem de dutos. 
26

 O vaporduto presente na bacia potiguar é o primeiro objeto técnico desse gênero no Brasil. 
Sua extensão do tronco principal de 16 km supera a linha desse tipo de duto no Canadá que 
conta com sete quilômetros de linha. 



P á g i n a  | 100 

 

 

Fonte: Site da Skanska (empresa executora do projeto de implantação do 
vaporduto no Rio Grande do Norte), 2011. 
 
 
 

 
Fonte: Site da Skanska (empresa executora do projeto de implantação do 
vaporduto no Rio Grande do Norte). 

Figura 10 – Ponte contendo o vaporduto sobre o rio Açu. 

Figura 11 - infraestrutura componente do vaporduto. 
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Fonte: Informativo “Mundo Skanska”, publicado em julho de 2008 e 
disponibilizado na internet. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 12 – Trabalhador preparando o terreno para a implantação do 
vaporduto. 

Figura 13 – Trabalhador preparando o terreno para a 
implantação do vaporduto. 
 

Fonte: Informativo “Mundo Skanska”, publicado em julho de 
2008 e disponibilizado na internet. 
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O destino do óleo ao ser extraído do subsolo são as estações de coleta, 

em seguida as estações de transferência. Logo após separação prévia da 

matéria-prima nestes locais o óleo e o gás seguem pelos oleodutos e 

gasodutos até unidade de tratamento e processamento de fluidos, localizada 

no município de Guamaré (nas mesmas instalações da Refinaria Clara 

Camarão). Da refinaria, a matéria-prima é armazenada e enviada para a 

Refinaria Landulpho Alves, na Bahia ou é transformada em derivados e 

transportada por modal rodoviário e dutoviário (Figura 14).  

 

  Figura 14 – Transporte do petróleo em terra. 

     
 

 

 

 

Constituídos de uma tecnologia complexa, por serem compostos de 

ciência e informação, os objetos exercem uma solidariedade estrutural e 

funcional, conforme visualizamos no Esquema acima, pois não trabalham 

isoladamente.  A solidariedade entre técnicas favorece a ideia de maximizar as 

metas de produção. 

 

 

 

Fonte: Material elaborado com base na apostila do curso de 

exploração em petróleo da empresa ONAC soluções, 

disponibilizada na internet, 2011.  
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- A extração em mar 

 

Segundo Neiva (1993), na exploração e extração de petróleo na terra e 

no mar, são basicamente, as mesmas tecnologias aplicadas. Porém, as 

atividades desenvolvidas no mar são muito mais dispendiosas, devido a fatores 

como o transporte aéreo e marítimo de trabalhadores e equipamentos, o uso 

de instalações fixas e de equipamentos móveis para diversas finalidades. 

Conforme a autora, em condições normais os custos financeiros da produção 

marítima são quatro a cinco vezes mais oneroso do que os da produção em 

terra. 

Os equipamentos e estruturas utilizados pela indústria de petróleo no 

mar são bastante diversificados; estão presentes dutos submarinos, píeres, 

boias, tanques, torres, balsas, barcos, lanchas, helicópteros, veículos operados 

remotamente, cápsulas de mergulho e de trabalho submarino. E ainda: 

unidades de produção e de apoio montadas sobre plataformas fixas. Os 

sistemas permanentes, constituídos por plataformas, tubulações submarinas, 

cabeças de poços, entre outros, envolvem investimentos e requer que a 

empresa detenha certo nível de capacitação tecnológica para operar e manter 

os equipamentos. 

 A empresa PETROBRAS deu prioridade à extração de petróleo no mar a 

partir de meados da década de 1970. A empresa necessitou desenvolver um 

esforço tecnológico interno muito maior ao que realizara até então. Os 

investimentos em P&D (produção e desenvolvimento) cresceram 

consideravelmente ao longo da década de 1980, alcançando 0,7% do 

faturamento da empresa no final da década (Furtado, 1996). 

O desenvolvimento da extração offshore no estado fez-se, em grande 

medida, a partir de plataformas fixas27. Elas consistem em grandes estruturas 

metálicas que repousam sobre o subsolo marinho. No ano de 1970, foram 

descobertas as reservas marítimas do campo petrolífero de Ubarana, na Bacia 

Potiguar. A tecnologia de construção de plataformas desenvolveu uma 

trajetória que possibilitou a sustentação fixa, a partir de estruturas que chegam 

até o subsolo marinho. Duas plataformas foram içadas do porto de Aratu na 

                                                 
27

 Essa tecnologia foi desenvolvida entre as décadas de 1930 e 1950, primeiro na Venezuela e 
depois no Golfo do México. 
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Bahia até o local em que entraram em produção. São as plataformas de  

Agulha e Ubarana (Figura 15). 

 

 

 

           Fonte: Sindicato dos petroleiros do RN (SINDIPETRO),  2011. 
 

Na extração marítima da Bacia Potiguar, foram instaladas plataformas e 

são utilizadas técnicas conhecidas como bombeio pneumático (gás lift) que 

trazem o óleo e o gás até a superfície. O equipamento que realiza a principal 

parte do processo de extração do petróleo em área marítima, também é a 

“árvore de Natal”. Estes objetos possuem a sua estrutura acoplada às 

plataformas de produção.  

 Os poços de petróleo em mar estão instalados nas plataformas jaquetas 

e por meio de linhas de produção (dutos que transportam o óleo). Das 

plataformas jaquetas o óleo é levado até a plataforma central, para logo em 

seguida ser enviado até a unidade de processamento de fluidos (Figura 16).  

 

 

 

Figura 15 – Plataforma fixa do campo de Ubarana. 
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         Figura 16 – Transporte do petróleo e do gás em mar. 

 
          Fonte: Material elaborado com base na apostila do curso de exploração 

em petróleo da empresa ONAC soluções, disponibilizada na internet.  

  

 

Localizada no município de Guamaré, a refinaria Clara Camarão foi 

instalada dentro do parque industrial denominado pela PETROBRAS de “Pólo 

Industrial de Guamaré”.  O objeto recebe todo o petróleo e gás natural 

produzidos nos campos marítimos e terrestres da Bacia Potiguar. Nas 

instalações da unidade, são desenvolvidas as atividades de tratamento e 

processamento do petróleo e gás natural que são transformados em derivados 

e distribuídos para o mercado consumidor. 

Nesta etapa do circuito espacial da produção petrolífera se faz presente 

uma norma: os licenciamentos ambientais. Para a liberação das instalações e 

operações de produção é necessário uma liberação do IBAMA (Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais). São exigidos pelo órgão 

estudos prévios como os EIA-RIMAS (Estudo de Impacto Ambiental – Relatório 

de Impacto Ambiental), simulações de vazamento de óleo.  

São construídos também mapas de risco de possíveis vazamentos, com 

simulações conforme as direções das correntes marítimas e a possível 

chegada deste óleo na praia. As audiências públicas nas comunidades 
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litorâneas próximas os campos petrolíferos que podem ser atingidas por 

vazamentos de petróleo também constitui uma norma determinada.  

 

- A etapa do refino 

 

O óleo bruto proveniente dos campos marítimos chega até o “Pólo 

Industrial de Guamaré” por meio de oleodutos. Em seguida, é enviado a 

estação de tratamento de óleo (ETO) onde é submetido a um tratamento 

térmico, que tem como objetivo a sua especificação em termos de teor de água 

e salinidade. O petróleo tratado segue para os tanques de carga da unidade de 

diesel. 

Há uma especificidade quanto ao petróleo dos campos marítimos de 

produção. O campo de “Pescada e Arabaiana” é enviado em oleodutos para 

um tubo coletor de condensado, responsável pela separação do gás e do 

líquido. A fase gasosa é enviada para a estação de compressores de Ubarana, 

ECUB. O fluido é beneficiado na unidade de estabilização de condensado de 

Pescada e Arabaiana, onde através de tratamento térmico e quebra de pressão 

o gás natural existente é recuperado e a água é escoada para a estação de 

tratamento de efluentes, a ETE. Por fim, o produto líquido é enviado para os 

tanques de carga. 

Quanto à matéria-prima originária da produção terrestre, esta é enviada 

das estações de transferência (localizadas nos campos de produção) até o 

“Pólo” onde é recebida em tanques de bifurcação, nos quais a água e o óleo 

são divididos. Nas estações de transferência ocorre uma separação prévia, 

porém no “Pólo” é efetuada de maneira meticulosa seguindo outros processos 

químicos e utilizando equipamentos distintos.  

Conforme informações do NUPEG (2010), na próxima etapa o petróleo é 

submetido a tratamentos térmico e eletrostático, com o intento de remover o 

restante da água, que está emulsionada. Parte do petróleo terrestre tratado 

mantém os tanques de carga da unidade de diesel e da unidade de querosene 

de aviação conhecido como QAV. 

Na unidade de QAV são produzidos o diesel e querosene (por 

destilação atmosférica). Após ser destilado, o querosene é processado no 

equipamento de tratamento cáustico regenerativo, onde surge como querosene 
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de aviação (QAV). Depois de produzido, o QAV é armazenado em tanques e 

transferido para a BR Distribuidora através de duto e de carretas.  

Na unidade de diesel é gerado o óleo diesel, a partir do emprego do 

processamento por destilação atmosférica. Após ser produzido, o derivado é 

acumulado em tanques, e deslocado diariamente pela TRANSPETRO 

(empresa subsidiária da PETROBRAS responsável pela armazenagem e 

transporte de produtos). Na unidade de Diesel é gerado ainda a nafta e o RAT 

(Resíduo Atmosférico), que são direcionados para as refinarias de outros 

estados brasileiros juntamente com o petróleo tratado dos campos terrestres. A 

transferência da produção ocorre diariamente para a BR distribuidora através 

de duto ou para as carretas, que pertencem às empresas transportadoras de 

fluidos, (terceirizadas pela TRANSPETRO – empresa subsidiária da 

PETROBRAS responsável pelo transporte dos produtos da corporação), cujo 

abastecimento é realizado na área de carregamento. 

Outra parcela do óleo oriunda dos campos terrestres, após tratamento 

(separação de água e óleo), é entregue à TRANSPETRO para 

armazenamento, e futura transferência aos navios tanques, que atracam no 

quadro de boias, localizado em alto mar. O transporte dos tanques até os 

navios petroleiros é realizado através de oleodutos. Os navios fazem o 

transporte para outras refinarias onde será transformado nos vários derivados 

como gasolina, diesel, óleo combustível e outros. 

No que diz respeito ao gás natural proveniente dos campos marítimos 

e terrestres que chega ao Polo industrial, a matéria-prima é comprimida na 

Estação de Compressores de Ubarana (ECUB) dispondo o seu beneficiamento 

nas unidades de Processamento de Gás Natural, as UPGN’s. Nesses 

equipamentos o gás natural é processado com o auxílio dos métodos de 

recuperação de líquidos (como: absorção refrigerada e turbo-expansão, com 

variações de temperatura e pressão) originando como derivados o gás 

liquefeito de petróleo (GLP, conhecido como gás de cozinha), o gás industrial, 

e a gasolina natural (NUPEG, 2010). O gás natural produzido nas UPGN´s é 

injetado no gasoduto Guamaré-Cabo, conhecido como gasoduto Nordestão, e 

no gasoduto Guamaré-Fortaleza, conhecido como GASFOR (Figura 17).  
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Figura 17 – Etapa do refino, transporte e distribuição da matéria-prima e 

derivados do petróleo no RN. 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2010. 

 

No Rio Grande do Norte, a atividade petrolífera em todas as etapas de 

seu circuito incitou a presença de novos agentes no território. Na etapa de 

exploração, tem-se a presença de técnicos e de empresas externas ao lugar, 

que implantam em lugares suscetíveis de produzir petróleo, uma série de 

equipamentos necessitando também de áreas disponíveis para a realização de 

testes. 
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Quanto à etapa do transporte da matéria-prima, no Estado a fase é 

realizada por meio dos oleodutos dos campos de produção até a refinaria Clara 

Camarão. Os dutos perpassam áreas rurais, propriedades familiares e áreas 

públicas, estando expostos em alguns trechos da estrada do óleo. Na indústria, 

a matéria-prima é refinada e transformada em derivados diversos. 

Por fim, na etapa da distribuição estão envolvidas a empresa ALE, 

POTIGAS, e a BR distribuidora. O transporte é feito tanto por navios quanto por 

gasodutos e caminhões. O destino dos produtos é abastecer o mercado Norte-

rio-grandense e o excedente (de gasolina, QAV, e GLP) é distribuído para 

cidades do Ceará, Paraíba e Pernambuco.  

O GLP é armazenado em esferas sendo transferido diariamente para 

as carretas transportadoras pertencentes aos clientes, ou através de dutos, 

cujo abastecimento é feito na área de carregamento. A gasolina natural é 

enviada para outras refinarias juntamente com o petróleo tratado dos campos 

terrestres. 

Cerca de 55% do óleo produzido no estado é refinado na Refinaria Clara 

Camarão, sendo o restante encaminhado, para a Refinaria Landulfo Alves, que 

fica situada no estado da Bahia. Os derivados gasolina e diesel são escoados via 

modal dutoviário e rodoviário. O querosene de aviação (QAV) é escoado por 

modal dutoviário. 

 
- A divisão técnica do trabalho 
 

Com a aceleração a que assistimos produto da evolução concomitante 

da ciência, de técnica e da informação, os chamados "momentos" da divisão do 

trabalho se tornaram muito mais numerosos.  Com a indústria, esta tendência 

se acentua ainda mais, graças às técnicas que o homem passa a dispor, já que 

estas interferem em todas as fases do processo de produção, através das 

novas formas de energia comandadas pelo homem. Hoje, o motor da divisão 

do trabalho, tornado claramente internacional, é a informação (SANTOS, 2009). 

Explica-nos Fighera (2002, p. 69) que estamos vivendo um processo de 

transição da sociedade industrial para a sociedade informacional. Traçando um 

paralelo, a autora explica que: “enquanto o capital tangível (equipamento 

territorial) foi um dos alicerces do desenvolvimento da sociedade industrial, o 
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intangível (conhecimento e da informação) é para fins da sociedade da 

informação” (FIGHERA, 2002, p. 69).  

Os alicerces da indústria petrolífera funcionam necessitando das duas 

bases, tanto a material, que se implanta nos territórios com bastante 

expressividade, quanto a informacional, que permite os nexos entre escalas 

geográficas diferenciadas.  

À medida que a técnica se transforma em tecnologia, (pois passa a estar 

atrelada a ciência, se constitui ciência), o desenvolvimento do instrumental e a 

complexidade crescente das tarefas técnicas conduzem a divisão do trabalho. 

Essa divisão implica necessariamente uma organização social e econômica 

(GILLE, 1978, citado por LOJKINE, 1995). “Mas essa relação não é direta entre 

o instrumento de trabalho e o sistema social: ela é mediatizada pelo complexo 

de forças produtivas humanas e materiais28, que tem uma dupla dimensão – 

técnica (divisão técnica do trabalho) e social (divisão social do trabalho)” 

(LOJKINE, 1995, p. 53). 

Na busca de refinar a mediação entre o instrumento de trabalho e às 

relações de produção, Lojkine (1995, p. 72) apresenta essa relação de duas 

formas: de uma parte, da organização estrutural da empresa (a divisão das 

funções, as relações de poder), conectada à revolução dos meios de 

comunicação (telemática); de outra parte, trata das novas relações dentro e 

fora da empresa, entre trabalhadores da produção e trabalhadores da 

informação. 

Trata-se da dupla divisão, técnica e social do trabalho: especialização de 

uma parte dos trabalhadores na produção parcelar e de outra parte nas tarefas 

de concepção e de organização do trabalho. Trata-se também, por 

consequência, da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual: “A 

grande indústria coroa a separação entre o trabalho manual e as forças 

intelectuais da produção, que ela converte em poderes do capital sobre o 

trabalho” (LOJKINE, 1995, p. 77). 

 O que há então é uma coexistência entre o funcionamento de uma 

dinâmica influenciada pelas variáveis da revolução informacional e a estrutura 

                                                 
28

 Lojkine, (1995, p. 54) citando Marx (1973), nos coloca a força produtiva material, como sendo 
uma força física que o homem põe em movimento para modificar a natureza, a fim de 
incorporar matérias dando uma forma útil à sua vida, isto é, um valor de uso. 
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organizacional antiga das empresas, como herança da Revolução Industrial. 

Mais precisamente, poder-se-ia falar de uma dupla compartimentação 

organizacional derivada da revolução industrial: uma compartimentalização 

organizacional setorial (que é também uma divisão dos tipos de saberes) e 

uma compartimentalização hierárquica.  

 Tomando como exemplo a Refinaria Clara Camarão, sabemos que 

várias etapas da produção estão segmentadas (Figura 18). Separam-se os 

serviços de manutenção, fabricação, qualidade, programação, de controle, de 

concepção, de gestão, de publicidade etc., com os fluxos de informação até 

aqui concentrados e monopolizados em categorias diferentes de assalariados; 

este eixo opõe especialmente os operários, todos aqueles que estão 

circunscritos ao ato de produzir. Essa compartimentalização organizacional 

setorial está presente em todos os momentos da produção. Essa divisão se 

realiza segundo os tipos de saberes. 

 

Figura 18 – Fluxo de matéria-prima e produtos na Refinaria Clara Camarão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NUPEG (Núcleo de pesquisa em petróleo e gás da UFRN). 

 
 Quanto à compartimentalização hierárquica, esta distingue os 

executores e os que decidem, conforme uma escala que vai do ato puramente 

executivo à decisão estratégica, passando pelo enquadramento direto (os 

supervisores), a interpretação das normas e o controle do pessoal.  
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O quadro produzido por Lojkine (1995, p. 163) baseado em Bauer e 

Cohen (1981) (Figura 19), tenta esboçar essa compartimentalização 

hierárquica segundo seis níveis de intervenção de uma empresa.  O esquema 

visa distinguir com nitidez o nível estratégico (VI) e o nível operacional (V, IV e 

II) dos dirigentes. Explicando o nível I: ele inclui, simultaneamente, a condução, 

o controle de qualidade, a otimização (com recursos a inovação de detalhe dos 

materiais e dos procedimentos de informatização), já o nível II: preparação, 

programação, com, paralelamente, reuniões em grupo para organizar o 

trabalho. 

 Quanto ao nível III, este inclui o comando imediato, o lançamento, o 

acompanhamento e o controle dos procedimentos, anteriormente exercidos 

pelos supervisores. O nível IV – organização, supervisão, coordenação – nos 

leva às funções dos quadros superiores operacionais: exame das regras e dos 

procedimentos, determinação de recursos e de tarefas (chefes de setor, chefes 

de serviço) (LOJKINE, 1995, 164).  

 

 

 

       Fonte: Lojkine, 1995, p 163. 

 

Figura 19 – Esquema piramidal conforme a organização de uma 
empresa nos moldes do paradigma informacional. 
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O nível V volta-se para a preparação do futuro, a definição de objetivos, 

a concepção operacional, a avaliação final, mas não envolve a definição de 

regras, de normas, de critérios de gestão, bem como as grandes opções 

financeiras (compras, cessões, opções de investimento).  

Tomando como base a pirâmide proposta por Lojkine (1995, p. 163), 

vamos relacionar a Figura 19 com a estrutura administrativa da Refinaria Clara 

Camarão (Figura 20). O esquema expõe a divisão entre as decisões 

estratégicas e as decisões de execução da indústria. A partir da hierarquia 

exposta ocorre definição de regras internas, de normas de gestão.  No entanto, 

as grandes opções financeiras – compras, cessões e opções de investimento 

são elaboradas e sancionadas junto ao escritório central da PETROBRAS, na 

sede da empresa, localizada no Rio de Janeiro, e na sede administrativa da 

refinaria localizada em Natal. 

Logo, relacionando a pirâmide da Figura 20, compreendemos que a 

execução das atividades do nível V não acontece nas instalações físicas da 

empresa, obedecendo a uma hierarquia externa (intermunicipal e inter-

regional). No que diz respeito aos níveis V e IV, as atividades do Gerente geral, 

do coordenador de turma e do coordenador da comunicação podem ser 

desenvolvidas tanto na estrutura física da empresa quanto na sede 

administrativa localizada em Natal. 

Já os níveis I, II e III funcionam segundo a dinâmica da indústria e 

dispendem profissionais que acompanhem in locus o andamento da produção. 

Explicando o nível I: ele pode incluir os responsáveis pelo suporte operacional, 

pela manutenção, pela engenharia, pela produção e pelo planejamento. O nívei 

II deve abranger as atividades de preparação, de programação, de controle de 

qualidade, a comercialização, os recursos humanos, e SMS (sistema de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde). Quanto ao nível III, ele inclui o comando 

imediato, o lançamento, o acompanhamento e o controle dos procedimentos, 

que abrange as coordenações, de engenharia, de planejamento e de 

coordenação. 
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Figura 20 – Disposição da estrutura organizacional da Refinaria Clara 
Camarão. 

 

Fonte: Informação obtida em visita de campo na Refinaria Clara Camarão em 

2010. 

 

A sociedade informacional também foi estudada por Castells (2007). De 

acordo com o autor, uma das maiores provas empíricas da mudança do curso 

histórico é o aparecimento de uma nova estrutura social. Esta, caracterizada 

pelo surgimento de profissões administrativas e especializadas, e também pelo 

crescente conteúdo de informação no trabalho. Com isso vemos crescer a 

importância das profissões que exigem mão de obra qualificada e o 

crescimento do emprego para profissionais especializados. Temos a 

intelectualização dos novos ofícios informacionais. 

 

As premissas da revolução informacional no contexto atual de 
crise e de restruturação capitalistas discutem a ideia de uma 
substituição da produção pela informação, defendendo a tese 
de uma interpenetração complexa entre indústria e serviços, 
concepção e fabricação, ciência e experiência e, 
consequentemente, entre assalariados da produção e 
assalariados da concepção (CASTELLS, 2007, p. 238). 

 

A Revolução informacional tratada pelo autor (CASTELLS, 2007) 

apresenta a introdução de novas formas de divisão técnica e social do trabalho. 

O amadurecimento da revolução das tecnologias da informação na década de 

1990 transformou o processo dos empreendimentos. Porém, a tecnologia em si 
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não é a causa dos procedimentos encontrados nos locais desses 

investimentos.  

Decisões administrativas, sistemas de relações industriais, ambiente 

cultural e institucional, e políticas de governo, são fontes tão básicas das 

práticas de trabalho e da organização da produção, que o impacto da 

tecnologia só pode ser entendido em uma complexa interação no bojo de um 

sistema social, abrangendo todos esses elementos. Assim, 

 

O novo paradigma informacional de trabalho e de mão de obra não é 
um modelo simples, mas uma colcha confusa, tecida pela interação 
histórica entre transformação tecnológica, política das relações 
industriais e ação social conflituosa (CASTELLS 2007, p. 305). 

 

 Na busca de explicar o paradigma informacional, que introduziu uma 

nova divisão do trabalho, CASTELLS (2007) elaborou uma tipologia 

(estruturada em três dimensões). A primeira dimensão refere-se às tarefas 

reais executadas em determinado processo de trabalho, trata-se da realização 

de valor. A segunda diz respeito à ligação entre determinada organização e seu 

ambiente, incluindo outras organizações, é o cultivo de relações. A terceira 

dimensão considera a relação entre administradores e empregados em 

determinada organização ou rede29, são as tomadas de decisões  . 

Analisando o empírico compreendemos que a realização de valor é 

instituida em cada instância e etapa do circuito espacial da produção petrolífera 

que acontece no Rio Grande do Norte. A segunda dimensão é materializada a 

partir das interações espaciais, geradas a partir do cultivo de relações entre a 

empresa e os demais agentes atrelados a atividade e que estão fixados no 

território intra/interurbano. Quanto à terceira dimensão proposta por Castells 

(2007), esta pode ser vista por meio da hierarquia existente entre 

administradores e funcionários atrelados à PETROBRAS. 

 

                                                 
29

 Segundo Castells (2007, p. 308), em termos de realização de valor, em um processo 
organizado com base na tecnologia (seja produção de bens, seja prestação de serviços) 
podem-se distinguir as seguintes tarefas básicas e seus respectivos trabalhadores: a) tomada 
de decisão estratégica e planejamento – pelos dirigentes; b) inovação em produtos e processo 
– pelos pesquisadores; c) gerenciamento das relações entre a decisão, a inovação, o projeto e 
a execução, levando em consideração os meios disponíveis para organização alcançar os 
objetivos propostos - pelos integradores; d) execução de tarefas auxiliares, pré-programadas 
que não foram ou não podem ser automatizadas.  
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- A distribuição dos produtos            

 

 

 A organização do comércio dos produtos provenientes do circuito 

espacial da produção petrolífera no Rio Grande do Norte é regional. Parte dos 

produtos industrializados na Refinaria Clara Camarão – RPCC - (onde 

funcionam também as Unidades de Processamento de Gás Natural) suprem o 

abastecimento do mercado local (todo o Rio Grande do Norte) e também 

complementam as demandas dos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. A 

PETROBRAS possui relevante capilaridade em todo o estado do Rio Grande 

do Norte. Porém, ainda procura se inserir de forma preponderante no mercado 

dos outros estados nordestinos. 

 Parte da produção do petróleo produzido no Rio Grande do Norte, cerca 

de 55%, é refinado na RPCC, sendo o restante encaminhado para a Refinaria 

Landulpho Alves Mataripe (RELAN), que fica situada no estado da Bahia, no 

município de São Francisco do Conde. O petróleo enviado para a RELAN é 

transportado por navios que atracam em alto mar próximo ao municio de 

Guamaré no Rio Grande do Norte30.           

O gás de cozinha (GLP) produzido em Guamaré atende integralmente, 

em volume, às demandas do estado do Rio Grande do Norte e, parte, é 

enviada para o estado do Ceará. Várias distribuidoras atuam nesse 

seguimento, entre as quais: Nacional Gás Butano, Liquigas, Minasgas (SHV), 

Ultragaz e Copagaz.  

O diesel produzido pela RPCC supre integralmente à necessidade do 

estado do Rio Grande do Norte e parte é enviada para os estados do Ceará, 

Paraíba e Pernambuco, complementando o suprimento desses estados. Várias 

distribuidoras atuam nesse seguimento, entre as quais: BR Distribuidora, ALE, 

SP, Raízen (Joint Venture formada pelas empresas Shell e Cosan31), Fan, 

Ipiranga e outras. No mapa a seguir exemplificamos o sistema de fluxos da 

distribuição dos derivados de petróleo produzidos no estado (Mapa 12). 

                                                 
30

 O quadro de boias, referente à movimentação de derivados, terá capacidade para atracação 
de navios com 50.000 t de porte bruto, com duto submarino de 28 km.   
31

 A expressão “joint-venture” refere-se a um tipo de associação em que duas entidades, 
preponderantemente corporações, se unem para explorar alguma atividade sem que cada 
agente perca a identidade jurídica. 
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Mapa 12 - distribuição dos derivados de petróleo produzidos na RPCC 

Fonte: Respostas do questionário enviado a PETROBRAS, 2012. 
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O querosene de aviação (QAV) produzido pela RPCC atende 

integralmente as demandas do aeroporto Augusto Severo, localizado no 

município de Parnamirim/RN e parte é enviada para complementar o 

suprimento do aeroporto de Fortaleza/CE. Esse atendimento é feito através das 

distribuidoras BR e Raízen. Além dessas, opera no país uma terceira 

distribuidora: a BP (British Petroleum). 

A RPCC produz gasolina em quantidade suficiente para atender 

integralmente a demanda do estado do RN e uma pequena parte é enviada 

para outros estados, sobretudo o Ceará. O modal de entrega às distribuidoras 

é dutoviário, partindo daí por meio rodoviário para os postos revendedores. As 

Companhias que operam nesse segmento são as mesmas do segmento de 

diesel, ou seja, corporações como a BR Distribuidora, ALE, SP, Raízen, Fan e 

Ipiranga. 

Para produzir a gasolina, a RPCC recebe, atualmente por meio 

rodoviário, parte do insumo (nafta craqueada). Com certa frequência esses 

mesmos caminhões são aproveitados para retornarem com outros produtos, 

inclusive diesel marítimo (derivado também produzido na refinaria) destinado 

ao suprimento do Porto de Natal. 

As bases técnicas responsáveis por colocar a produção em circulação, 

segundo Contel (2001) vão se incorporando ao território e dotando as regiões 

de novas qualidades materiais e possibilidades organizacionais. Dentre essas 

bases estão presentes os sistemas de movimentos, ou seja, “o conjunto 

indissociável de sistemas de engenharia (fixos) e de sistemas de fluxos 

(materiais ou imateriais) que respondem pela solidariedade geográfica entre os 

lugares” (CONTEL, 2001, p. 357). 

Os sistemas de movimento podem ser classificados em alguns tipos, 

inclusive nos conhecidos por “modais” dos transportes (responsáveis pelo 

deslocamento dos fluxos materiais pelo território). A logística de distribuição da 

atividade petrolífera no estado Rio Grande do Norte utiliza um sistema 

multimodal, especificados em: 

 a) Transporte rodoviário, que abrange uma escala regional, principalmente, 

entre os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco. 

 b) Transporte aquaviário marítimo, por meio do quadro de boias localizado 

próximo ao município de Guamaré/RN. Os navios petroleiros levam petróleo 
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até a RELAN, na Bahia (45% do óleo bruto extraído dos campos petrolíferos 

potiguar é enviado para refinaria baiana).  

c) Transporte dutoviário, com os gasodutos que levam gás natural da UPGN 

(Unidade de Processamento de Gás Natural) localizada na mesma planta 

industrial que a RPCC, até a cidade de Fortaleza/CE (Gasoduto GASFOR) e a 

cidade de Cabo de Santo Agostinho/PE (Gasoduto NORDESTÃO). 

Pode-se verificar a importância dos sistemas técnicos de transporte no 

desenvolvimento e afirmação da PETROBRAS como grande agente 

hegemônico do circuito espacial da produção petrolífera. O fato da produção 

petrolífera no Rio Grande do Norte funcionar de maneira dispersa, com a 

existência de vários campos de petróleo e gás natural produzindo em terra e 

mar, os sistemas de transporte adquiriram vital importância na produção e 

escoamento da matéria-prima extraída.  

 

Mapa 13 – Localização da estrada do óleo e de trechos recuperados pela 
PETROBRAS em parceria com o DER (Departamento de Estradas e 
Rodagens) 
 

 

 Fonte: Jornal “O mossoroense” e PETROBRAS, 2012. 
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Essa dispersão geográfica fez com que a empresa invista na construção 

e recuperação constante de estradas no Rio Grande do Norte. A “estrada do 

óleo”, trecho de rodovia foi construída exclusivamente pela PETROBRAS, com 

vistas à ligação entre a unidade industrial localizada em Guamaré e o campo 

petrolífero de Estreito, localizado no município de Alto do Rodrigues e suas 

imediações (Mapa 13). 

A construção da estrada do óleo teve início em 1984 e foi finalizada 

1988. Tem extensão de 49 km (trecho entre a RN-118 até RN 221). Entretanto 

algumas estradas do estado já foram recuperadas, através de convênios 

firmados entre a PETROBRAS e o Governo do RN. Segundo informações do 

jornal “O mossoroense” no ano de 1997, foi feita a recuperação da RN-117 no 

trecho que liga o município de Mossoró a Governador Dix-sept Rosado. No 

mesmo ano a companhia também restaurou um trecho da BR-405, que liga o 

município de Mossoró a Apodi. Foram recuperados 35 km da rodovia RN-016 

que liga o município de Carnaubais a Assú/RN, foi reconstruída a rodovia RN-

117 que une Mossoró/RN a Carnaubais/RN, houve o recapeamento da RN-118 

que une o município de Macau e Assú), totalizando 144 km, em convênio com 

o DER. 

Assim, a atuação da PETROBRAS no sistema de transporte do circuito 

espacial da produção petrolífera é emblemático. A corporação constrói os seus 

próprios modais de acordo com suas necessidades de pôr a sua produção em 

movimento. Instala também seu sistema de fixos necessários a fluidez material, 

causando transformações em lugares que antes possuíam uma teia de 

relações de ordem local.  

Um caso exemplar foi à construção do píer da empresa no município de 

Guamaré.  A construção foi fixada na área portuária do município, que se 

constitui como faixa de estuário e agrega quantidade de peixes e moluscos, e 

por isso, era utilizada como área pesqueira de grande importância para os 

pescadores. O píer foi construído no local para servir de apoio as embarcações 

que mantém contato com as plataformas marítimas. Funciona 24 horas por dia 

e apresenta acesso limitado apenas aos funcionários da PETROBRAS. 

Apesar das rodovias construídas e recuperadas pela PETROBRAS, os 

carros e caminhões que prestam serviços à corporação também utilizam 

sobremaneira vias não asfaltadas. Na maioria das vezes são estradas de barro 
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(que dão acesso aos poços de produção, estações de coleta e estações de 

transferência) e atravessam povoados e assentamentos rurais. O fato provoca 

problemas de saúde às comunidades que convivem diariamente com a poeira 

trazida pelos caminhões. 

O sistema de movimentos concernentes ao circuito espacial da produção 

petrolífera afirma a atual tendência de uma maior especialização funcional da 

região produtiva, devido as substanciais transformações e acréscimos de 

sistemas de objetos nas redes e nos sistemas de transportes (hidroviário, 

rodoviário e dutoviário).  

 

- O consumo 
 
 Ao lançar uma abordagem acerca da instância do consumo dentro do 

circuito espacial produtivo da indústria de petróleo, apresentamos em destaque 

a ideia de Marx (2011), à medida que o autor assevera ser a produção 

imediatamente consumo, e cada qual aparece como meio do outro. 

Desenvolvendo a ideia, há uma dependência recíproca, um movimento em que 

são referidos um ao outro e aparecem como mutuamente indispensáveis, 

mesmo mantendo-se também exteriores entre si. “A produção cria o material 

para o consumo como objeto externo; o consumo cria a necessidade como 

objeto interno, como finalidade para a produção. Sem produção, nenhum 

consumo; sem consumo nenhuma produção” (MARX, 2011, p.48).32 

Conforme já vimos, a indústria petrolífera possui uma série de etapas 

dentro das instâncias do circuito no Rio Grande do Norte, cujo intento é 

fornecer produtos ao mercado consumidor. Vejamos o esquema e suas etapas: 

 

 

  

Dentre todas estas etapas a finalidade é a transformação da matéria-

prima em produtos finais. Com isso, a produção petrolífera fornece elementos 

como o gás de cozinha (GLP), o querosene de aviação, o óleo diesel, a 

gasolina natural, o nafta, o gás industrial e o gás automotivo. Todos esses 

produtos são oferecidos ao mercado consumidor do estado na medida em que 

                                                 
32

 O consumo dos produtos transforma-se em objetos do desfrute, da apropriação individual. 

Pesquisa – exploração –extração – refino - distribuição dos derivados  
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são produzidos e acabados (consequente efetivação de todas as etapas que 

fazem parte do processo). O consumo vai  singularizar  a produção na qual o 

todo vai se unificar, a instância do consumo vai integrar as demais instâncias e 

etapas do circuito. “Somente no consumo o produto recebe seu último 

acabamento” (MARX, 2011, p. 46). É o momento em que se realiza a 

apropriação do excedente, a mais-valia. 

A produção é imediatamente consumo e o consumo, imediatamente 

produção. Mas não somente isso. A produção tampouco é apenas meio para o 

consumo e o consumo, finalidade para a produção, cada qual fornece ao outro 

o seu objeto: a produção, o objeto externo do consumo, o consumo, o objeto 

representado da produção; cada um deles não apenas é imediatamente o 

outro, nem tampouco apenas o medeia, mas cada qual cria o outro na medida 

em que se realiza.  

Apresentamos como exemplo o caso do aumento da venda de carros na 

cidade de Natal, conforme afirma a publicação: “A venda de carros de luxo na 

capital potiguar cresce a passos largos, o que fez surgir novos 

empreendimentos e ainda proporcionar um verdadeiro desfile de sonhos sobre 

quatro rodas pelas ruas da cidade” (Diário de Natal, 2012).  O aumento do 

consumo logicamente demandará a produção de combustíveis como gasolina, 

óleo diesel e gás natural. A produção dos combustíveis há que ser multiplicada 

conforme é necessário garantir a demanda dos produtos. Dessa forma, “A 

produção é imediatamente consumo e o consumo é imediatamente produção 

(Figura 21). Cada um é imediatamente o seu contrário. (...) A produção media o 

consumo, cujo material cria, consumo sem o qual lhe faltaria o objeto” (MARX, 

2011, p. 46). 
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Figura 21 – Esquema explicativo do fluxo entre produção e consumo. 

 
Fonte: Organização da autora. 
 

  Amplia-se o consumo no Brasil e no dizer de Santos (1994), outro 

aspecto importante a levar em conta é o enorme desenvolvimento da produção 

material. “A gama de artigos de consumo aumenta enormemente, juntamente a 

expansão do consumo de equipamentos de saúde, da educação, (...) das 

viagens, das ideias, das informações, do consumo das esperanças” (SANTOS, 

1994, p.71).  

A partir do período da globalização que se revelou com expressividade 

nos anos de 1970, o mercado, graças à ciência, a técnica e a informação, 

torna-se um mercado global. O território ganha novos conteúdos e adquire 

novos comportamentos, graças às enormes possibilidades de produção e, 

sobretudo da circulação dos insumos, dos produtos e do dinheiro, das ideias e 

informações, das ordens e dos homens (SANTOS e SILVEIRA, 2001). A 

estrutura da circulação e da distribuição muda, a do consumo muda 

exponencialmente; todos esses dados da vida material conhecem uma 

mudança extraordinária.  

Ao mesmo tempo em que há uma disseminação no território brasileiro, 

de novas formas produtivas, temos circuitos espaciais produtivos formados por 

empresas de diversos tamanhos e que atingem, de forma articulada, diferentes 

frações do território. A parte do território alcançada pelas formas produtivas 

modernas não é mais somente a região concentrada (Região sudeste e sul do 

país) nem algumas cidades no Brasil litorâneo, mas praticamente o país inteiro 

(SANTOS e SILVEIRA, 2001). 
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No mercado natalense o consumo de automóveis tem aumentado 

exponencialmente. Segundo informações documentais foram abertas lojas de 

revendas autorizadas de quatro marcas luxuosas de carros em Natal. Veículos 

que antes precisavam ser encomendados e eram enviados de outros estados 

agora são vendidos diretamente em lojas instaladas na cidade. O Grupo PG 

Prime33, que controla as marcas Land Rover, Volvo e Audi no Rio Grande do 

Norte (também atuam no ramo do transporte e derivados do petróleo) e ainda a 

marca BMW, investiram em magazines em Natal. O comércio dos automóveis 

de luxo cresceu 87% em 2011 no Brasil, e Natal segue o aumento. No que diz 

respeito a algumas marcas a cidade cresce acima da média nacional (Tribuna 

do Norte, 2010; Diário de Natal, 2011). Ainda conforme números do 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RN) a quantidade de veículos 

sofreu um aumento de 34% entre os anos de 2008 e 201134. 

Na sociedade, no entanto, a relação do produtor com o produto, tão logo 

ele esteja acabado, é uma relação exterior, e o retorno do objeto ao sujeito 

depende de suas relações com os outros indivíduos. Não se apodera dele 

imediatamente. Tampouco a imediata apropriação do produto é finalidade do 

produtor quando produz em sociedade. Entre o produtor e o produto se 

interpõe a distribuição, que determina por meio de leis sociais, as cotas no 

mundo dos produtos, interpondo-se assim, entre a produção e o consumo 

(MARX, 2011).  

O que Marx chamou de leis sociais que se inserem dentre a distribuição 

e o consumo, no atual período histórico marcado pelas variáveis da 

globalização denominamos regulação. No dizer de Santos (1999), diversas 

empresas regulam as suas necessidades produtivas segundo regras que 

estabelecem, e tanto vigoram no interior da firma como em suas relações 

                                                 
33

 Fundado em 1983 na cidade de Picuí (PB), o Grupo Parelhas Gás atua nos setores 
automotivo, de transporte e derivados de petróleo. O Grupo é formado pela Parelhas 
Transportes; PG Motos - concessionária da Sundown Motos no Rio Grande do Norte; PG Prime 
- concessionária autorizada das marcas Land Rover e Volvo em Natal; fábrica de lubrificantes 
PG Lub; e rede de postos de combustíveis Laís. As empresas são controladas pelo fundador 
do Grupo Parelhas Gás, Marcondes Oliveira, juntamente com os filhos Rodrigo e Abílio 
Oliveira. 
34 A frota de veículos, no Rio Grande do Norte, cresceu sete vezes mais que a população nos 

últimos quatro anos. No mesmo período, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a população potiguar cresceu apenas 5% (Jornal Tribuna do Norte, 2012). 
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verticais e horizontais. A regulação, por parte das empresas se dá tanto em 

relações com o seu lugar de origem quanto em escalas longínquas.   

Em cada período histórico existe uma regulação que é resultante de um 

jogo de forças, de relações de poder, que podem ser expressos de uma 

maneira muito operacional na relação entre o Estado, o mercado e as diversas 

manifestações da sociedade civil organizada. Esse controle ordenado nada 

mais é que a matriz regulatória estabelecida em cada um dos períodos 

históricos, como essa relação entre o Estado, o mercado e as diversas formas 

de representação da sociedade civil. Essa relação entre as três esferas é que 

identifica esse controle que assegura essa reprodução ordenada, isto é, 

segundo uma organização (CASTILLO, 2009). 

Mas o fato de que a norma, enquanto elemento da globalização tornou-

se indispensável ao processo produtivo, conduz, ao mesmo tempo, à sua 

proliferação e leva, naturalmente, a um conflito de normas. 

 O mercado dos combustíveis no Brasil hoje é regulamentado pela 

Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP) e pela Lei Federal 

9.478/97 (Lei do Petróleo) alterada pela Lei nº 9.990/2000. A lei flexibilizou o 

monopólio do setor de petróleo e gás natural, até então exercido pela Petrobras 

(da qual a Petrobras Distribuidora é subsidiária), tornando aberto o mercado de 

combustíveis no País. A norma estabelece um regime de liberdade de preços 

em toda a cadeia de produção e comercialização de combustíveis - produção, 

distribuição e revenda.  

Dessa forma, desde janeiro de 2002 as importações de combustíveis 

foram liberadas e o preço passou a ser definido pelo mercado. O preço final ao 

consumidor varia em função de múltiplos fatores como: carga tributária 

(municipal, estadual, federal), concorrência com outros postos na mesma 

região e a estrutura de custos de cada posto (encargos trabalhistas, frete, 

volume movimentado, margem de lucro etc.).  

Os postos de serviço podem praticar lucros variáveis conforme seus 

planos comerciais. Segundo a PETROBRAS (2012)35, a lei 9.478/97, impede 

as distribuidoras de operarem postos. Estes são, em regra, administrados por 

terceiros, pessoas jurídicas distintas e autônomas. O quadro abaixo discrimina 

                                                 
35

 Informações disponibilizadas no site da PETROBRAS, disponível em:< http://www.br.com. 
br/wps/portal/portalconteudodeolhonocombustivel>. Acessado em março de 2012. 
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a composição de preços ao consumidor por parte dos produtos da 

PETROBRAS. O preço final varia conforme os produtos, os impostos pagos, os 

custos com distribuição e revenda e dos produtos componentes e o lucro da 

empresa (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Composição de preços ao consumidor dos produtos produzidos 
pela PETROBRAS. 
 

GAS LIQUEFEITO DE 

PETRÓLEO 

GASOLINA DIESEL 

50% Distribuição e 

revenda 

17% Distribuição e 

revenda 

15% Distribuição e 

revenda 

14% ICMS 10% Custo do Etanol 

Anidro 

6% Custo do biodiesel 

6% PIS/PASEP e 

COFINS 

28% ICMS 14% ICMS 

30% Realização 

PETROBRAS 

11% CIDE, PIS/PASEP 

e CONFINS 

9% CIDE/PIS, PASEP 

e CONFINS 

  34% Realização 

PETROBRAS 

56% Realização 

PETROBRAS 

Fonte: Petrobras (dados da ANP). Período de coleta de 01/01/12 a 07/01/12. 

 

A regulação pelo mercado é uma norma que foi modificada. Antas Jr, 

(2003) diz que no caso brasileiro, o que se tem observado é o uso recorrente 

da arbitragem, interna, e sobretudo, internacional, por parte das empresas, ao 

mesmo tempo em que o Estado tem incorporado tais práticas a sua própria 

constituição, a partir da criação da lei de arbitragem, n. 9.307, de 199636.  

A criação das agências nacionais de regulação, como a própria ANP 

incorpora tais práticas. Nesse contexto conforme Antas Jr, (2003) as agências 

dão respaldo à arbitragem como forma de mediação e indicando claramente, 

assim, a associação da hegemonia soberana com a hegemonia corporativa no 

exercício da regulação do território. Tendo em vista que,   

 

Segundo a tese de que o espaço geográfico é instância da 
sociedade, à medida que passam a controlar e produzir os 

                                                 
36

 A lei reduziu ao mínimo  a  intervenção  do  Poder  Judiciário no processo arbitral. Antes 
dessa Lei as sentenças proferidas pelos árbitros deveriam ser, obrigatoriamente, homologadas 
por um Juiz de Direito do Tribunal de Justiça comum. O Tribunal Arbitral é privado com todas 
as obrigações, direitos e deveres de uma empresa comum, porém dotado de instrumentos 
jurídicos legais capazes de decidir discussões cíveis ou comerciais. A sentença emitida pelo 
Juiz Arbitral tem força de lei e dela não cabe recurso.  
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grandes sistemas de engenharia (telecomunicações, energia 
elétrica, indústria do petróleo, entre outros), as transnacionais 
também passam a regular o território. A lei de arbitragem 
associada às agências nacionais de regulação passa – dentro 
desse processo que descrevemos com base nos princípios da 
lex mercatória – a ser a via legal da produção de normas 
jurídicas, pelos usos e costumes, por parte das transnacionais 
(ANTAS Jr, 2003, p. 90).  

 
 

O fato da ANP, mesmo com o status de reguladora, e o ministério de 

Minas e Energia não controlarem o preço dos mercados dos combustíveis, 

leva-nos a ideia ainda proposta por Antas Jr, (2003) de ação social e territorial 

efetivamente exercida pelas instâncias que detêm o poder de fato e não 

apenas um poder declarado.  Dessa maneira, cabe a proposta feita pelo autor 

do entendimento de que a regulação do território nacional atravessa uma 

transição para uma evidente divisão entre poderes: de um lado o poder 

monolítico e extensivo da hegemonia soberana, de outro o poder fragmentado, 

especializado por setores econômicos, formado por redes técnicas e 

organizacionais, que seria a hegemonia corporativa. 

 

- O uso “duro e “flexível” dos produtos derivados do petróleo e gás 

natural 

 

Uma proposição importante que nos permite pensar o acesso ao 

consumo e os usos variados dos produtos, advindos da indústria petrolífera, 

partiu do autor Thierry Gaudin (1978) na sua obra L’écoute des silences: Les 

institutions contre l’innovation. Na discussão anunciada as técnicas atuais são 

diferenciadas entre o que chama de técnicas doces (techniques douces) e 

técnicas duras (techniques dures). Estas seriam, sobretudo, aquelas que 

caracterizam os sistemas integrados inflexíveis. Acrescentemos que essa 

inflexibilidade, essa dureza (Gaudin fala de endurecimento da técnica atual), 

tanto é devida à técnica contida nos instrumentos, quanto ao método de sua 

utilização.  

A ideia de técnicas duras e o seu processo de endurecimento se referem 

primeiramente a construção de mega-ferramentas e os investimentos internos 

às corporações, como a automação ou a compra de novas máquinas mais 
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produtivas. Segundo o autor, é surpreendente a tendência que os objetos têm 

adquirido no atual período de crescer de forma especializada (GAUDIN, 1978). 

Um exemplo são as máquinas que agem sem intervenção humana. Estas são 

usadas para alcançar um único modelo, são ferramentas rígidas, mas, 

obviamente, alcançam altos índices de produtividade mais rapidamente do que 

as posições profissionais que substitui. 

O conceito de endurecimento da tecnologia, explica Gaudin, acontece 

escolhendo-se o modelo mais rentável de tecnologia para, em segundo tempo, 

produzir em massa, (visando substituir os modelos concorrentes, constrói-se 

uma ferramenta específica, removendo a intervenção humana). A 

reestruturação produtiva em muitas atividades econômicas tem sido 

acompanhada pelo endurecimento. A indústria está equipada com ferramentas 

melhores, e mais especializada, exigente de mão de obra cada vez mais 

específica. Quando tanto se fala em flexibilização e flexibilidade como 

características do presente modelo de acumulação, nota-se um verdadeiro 

endurecimento organizacional, devido à indispensabilidade das normas de 

ação. Normas tanto mais rígidas, quanto mais se pretende alcançar a 

produtividade e a competitividade. 

 As inovações técnicas então, vão se dividir em duas grandes categorias: 

as que são criadas e usadas com alto grau de especificidade e aquelas que 

conseguem escapar a esta especificadade. Para Gaudin (1978) haveria, assim, 

técnicas elitistas e técnicas populares, dois modos extremos de existência. As 

técnicas populares resultam da combinação do know-how e da imaginação das 

massas, que inventa objetos da vida cotidiana. Tais modos extremos, não são 

encontrados em estado puro. “Na realidade, cada sociedade é caracterizada 

pela convivência de diversos modos de existência técnica, que coexistem e se 

afrontam, cada qual com suas próprias armas: para um deles, o confisco 

institucional; para o outro a curiosidade e a necessidade” (SANTOS, 2009, p. 

118). 

Assim, na instância do consumo, mesmo que condições semelhantes de 

distribuição dos produtos ocorram, não assegura, todavia, em uma área 

determinada, uma homogeneidade no consumo. Este depende da capacidade 

efetiva de aquisição, representada pela disponibilidade financeira (recursos 

efetivos ou créditos), mas também pela acessibilidade do bem ou serviço 
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demandado. Essa acessibilidade tanto pode ser física, como pode estar ligada 

às disponibilidades de tempo, uma vez que certas atividades retêm os 

produtores no lugar de trabalho durante grande número de horas cada dia, ou 

durante a semana inteira (SANTOS, 1985). 

A localização dos distribuidores de bens de consumo também obedece a 

uma lógica territorial. No estado do Rio Grande do Norte, analisando Natal e 

Mossoró, as duas cidades com maior contingente populacional, observamos a 

disposição dos postos revendedores da marca BR. Estes, no perímetro urbano 

estão localizados junto a grandes equipamentos como shoppings, 

universidades, vias de fluidez e vias de acesso. Dos 29 postos que apresentam 

a marca, apenas 1 fica na zona Norte de Natal e 1 no bairro Felipe Camarão, 

lugares de abrigo da população mais pobre de Natal, e por isso menos fluidos 

do ponto de vista da reprodução do capital (Figura 22, - postos de número 27 e 

29).  

No município de Mossoró, conta-se com dez postos, dentre os quais o 

posto MS comercial e JS distribuidora, localizados muito próximos à sede 

administrativa da PETROBRAS.  Os demais postos também estão localizados 

em grandes vias de fluidez e de acesso ao município. Estão ainda fixados 

próximo a grandes equipamentos de serviços como a Universidade Potiguar, o 

West Shopping Mossoró e grandes condomínios residenciais como o Alphaville 

(Figura 23 - postos de número 5, 6 e 7). Os postos discriminados nas duas 

imagens são revendedores dos combustíveis produzidos pela PETROBRAS, 

como a gasolina e o GNV e utilizam também os cartões de crédito com a 

bandeira da empresa entre outros serviços. 
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Figura 22 e 23 – Localização dos postos de gasolina revendedores de produtos 
da PETROBRAS nos municípios de Natal e Mossoró respectivamente. 

  

Fonte: Programa visualizador de postos disponível no site da PETROBRAS. A 
consulta da imagem e dos dados foi realizada em janeiro de 2012. 
 

 Quanto ao gás Natural, obtivemos informações acerca dos 

consumidores industriais e dos distribuidores da marca POTIGÁS, bem como a 

sua localização nos municípios de São Gonçalo, Natal, Extremoz e Parnamirim. 

O gasoduto Nordestão que sai da Refinaria Clara Camarão e vai até o porto da 

cidade de Cabo em Pernambuco, abastece 30 empresas de dois distritos 

industriais, um localizado no município de Parnamirim e outro no município de 

Extremoz (Figura 24). Várias empresas destes municípios são consumidoras 

do gás natural vindo de Guamaré, como por exemplo, a fábrica de cerveja 

Antártica, a fábrica torrefadora de café Santa Clara, a fábrica de confecções 

Guararapes têxtil e a Coteminas (ambas fábricas têxteis), a fábrica de 

refrigerantes RC cola, a fábrica envasadora de água mineral cristalina, a fábrica 

de sorvetes Sterbom, etc.  
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Figura 24 – Disposição da rede de dutos da POTIGAS em Natal e municípios 
vizinhos conforme seus consumidores. 

 

Fonte: Elaboração da autora, a partir das informações disponibilizadas pela 
POTIGAS (Companhia potiguar de Gás natural) em sua página na internet, 
2011. 

 

A cidade de Natal também é cortada por várias bifurcações do gasoduto, 

que chega até alguns postos revendedores de gás natural (são 26 ao todo), 

além de duas empresas que consomem o Gás Natural industrial, e estão 

localizadas no perímetro urbano de Natal. O CTGÁS-ER também é um ponto 

recebedor de Gás Natural.  

O Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER é 

um consórcio, resultado da aliança entre SENAI e PETROBRAS. O consórcio 

tem metas claras de incentivo à competitividade empresarial na disseminação 

do uso de gás natural e das energias renováveis nos diversos segmentos de 

mercado. 

A partir de sua estrutura localizada em Natal-RN, o CTGAS-ER visa 

atender o mercado nacional. O núcleo existente em Natal faz parte de uma 

rede denominada “REGÁS” que além de contar com a unidade em Natal está 
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presente em mais outros 18 Núcleos espalhados por 17 Estados da Federação. 

Desse modo, a atuação das unidades de Tecnologias do Gás está inserida em 

um projeto de abrangência nacional: o CTGAS-ER. Os Núcleos são os 

responsáveis por avaliar de perto, em cada região, as necessidades das 

distribuidoras e consumidores finais de gás natural, que podem ser indústrias, 

estabelecimentos comerciais, residências e usuários de Gás Natural Veicular.  

Cada um dos Núcleos de Tecnologias do Gás Natural está estruturado 

para desenvolver programas de formação e qualificação de profissionais em 

tecnologias do gás, bem como para a prestação de serviços de assessoria 

técnica e tecnológica, mantendo ligações com o CTGAS-ER. Segundo 

informações colhidas no CTGAS, o núcleo funciona totalmente em rede. O 

objetivo é que todas as experiências técnicas sejam lançadas na rede, 

mantendo em circulação o máximo possível de informações entre os técnicos.
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CAPÍTULO IV- 

AS INTERAÇÕES  

ESPACIAIS 
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4 - AS INTERAÇÕES ESPACIAIS PROVENIENTES DO CIRCUITO 

ESPACIAL DA PRODUÇÃO PETROLÍFERA 

 

A presença do circuito espacial de produção e também dos círculos de 

cooperação da indústria petrolífera no Rio Grande do Norte abarca um amplo e 

complexo conjunto de deslocamento de pessoas, mercadorias, capital e 

informação no espaço geográfico. Podem apresentar maior ou menor 

intensidade, conforme as escalas de mediação, variar segundo a distância e 

direção. Caracteriza-se por diversas variáveis e se realiza através de diversos 

meios e velocidades.  

Intensificaram-se e ampliaram-se as interações espaciais que, 

adicionalmente tornaram-se mais rápidas e mais complexas. Estabeleceu-se 

uma crescente divisão territorial do trabalho que levou a uma necessária 

articulação entre áreas e cidades através de uma rede urbana cada vez mais e 

hierarquizada (CORREA, 1997).  

O uso do território pela atividade petrolífera vem sofrendo 

transformações materializadas de diversas formas. Entre vários 

desdobramentos da atividade podemos citar as migrações (pendulares ou/e 

definitivas) de trabalhadores (das empresas terceirizadas, ou concursados da 

empresa PETROBRAS), a circulação de mercadorias entre matrizes de 

empresas, lojas filiais e o espaço direto da produção. E ainda, o fluir de 

informações entre empresas ligadas ao circuito espacial, ao círculo de 

cooperação e a presença das empresas que prestam serviços a PETROBRAS, 

respondendo pelo processo de terceirização do mercado de trabalho 

petrolífero.  

Entre os anos de 1978 e 1979 a PETROBRAS instalou uma sede 

administrativa em Natal 37, e posteriormente no município de Alto dos 

Rodrigues. Em 1980 a cidade de Mossoró passou a sediar uma das instalações 

administrativas da PETROBRAS.  As três instalações da empresa constituem 

                                                 
37 Em 1976 foi criado o DIGUAR (Distrito de Produção da Bacia Potiguar), abrangendo o 

Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, com sede em Natal. Em 1987 foi criada a RPNS 
(Região de Produção do Nordeste Setentrional), em substituição a DIGUAR. Em 1995 a 
Petrobrás fez nova mudança: substituiu RPNS por E&P-RN/CE (Exploração e Produção do Rio 
Grande do Norte e Ceará), resultante da reestruturação das atividades de exploração, 
perfuração e produção, anteriormente departamentalizadas.  
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os chamados ativos de produção. Os ativos são responsáveis por atividades de 

operação dos campos petrolíferos. As unidades que tratam da administração 

em vários pontos do estado compõem a UO-RNCE (Unidade de Operações de 

Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará), nomenclatura 

adotada pela corporação ao se referir a uma grande região em dois estados 

dominada pelas atividades da empresa.  

 Complexos são os padrões de interação entre cidades localizadas na 

mesma região e também em regiões distintas. Como podemos empiricizar 

essas interações no território do Rio Grande do Norte, por meio da atividade 

petrolífera? A partir da interdependência entre cidades e regiões expressas por 

fluxos entre: a) Natal e Rio de Janeiro, (Natal como cidade que centraliza a 

rede urbana do estado e o Rio de janeiro, que centraliza interações em nível 

nacional); b) Natal e Mossoró, localizadas no mesmo estado; c) entre cidades 

pequenas e localizadas na região petrolífera do estado e Mossoró; d) entre 

Mossoró e outros estados sem intermediação de Natal. As interações envolvem 

curtas e longas distâncias, entre diferentes centros de magnitude, abrangendo 

uma gama cada vez mais complexa de mercadorias, pessoas, capital e 

informação. Não há uma hierarquia estabelecida entre Natal, (a capital do 

estado) e Mossoró como cidade interiorana. O uso do território pela atividade 

petrolífera quebra a ideia de rede segundo uma hierarquia desses dois centros. 

As instalações da empresa presentes no estado obedecem a uma 

hierarquia longínqua. A sede da PETROBRAS está no Rio de Janeiro (mais 

próxima da Bacia de Campos), além de possuir instalações próprias em 

Brasília. As filiais estão presentes em vários estados do Brasil: campos de 

produção estão assentados no Amazonas, na Bahia, em Sergipe, no Espírito 

Santo, Alagoas, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e no Rio Grande do Norte. 

  Quanto às empresas privadas, estas possuem sede em países como a 

França, a Bolívia, a Argentina, os EUA, a Suécia e o Equador. No Brasil, essas 

corporações também possuem sedes em estados como Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Bahia. No quadro 2, a partir das informações expostas, é 

interessante perceber a interação existente entre Mossoró e empresas 

estrangeiras. São relações estabelecidas a partir de sua própria sede 

municipal, sem intermediação da capital do estado. É relevante ressaltar 

também a data de instalação dessas empresas no território. De acordo com as 
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informações disponibilizadas é possível afirmar que foi a partir dos anos de 

1990 que tanto o município de Mossoró quanto Natal, tornaram-se atrativos à 

chegada dessas empresas. 

 
Quadro 2 – Lista das empresas relacionadas ao processo produtivo do petróleo no 
RN. 

Razão Social  Cidade  Sedes no 

Brasil  

Sedes no 

mundo 

Ano de 

instalação  
AZEVEDO & TRAVASSOS  Mossoró   São Paulo  1999 
BAKER HUGHES DO BRASIL  Mossoró   Rio de Janeiro Houston/EUA 2005 
BJ SERVICES DO BRASIL  Mossoró   Rio de Janeiro Houston/EUA 1986 
CONPET CONSULTORIA E 

SERVIÇOS DO PETRÓLEO 
Mossoró     2001 

DRILLFOR PERFURAÇÕES DO 

BRASIL  
Mossoró   Rio de Janeiro Equador 2005 

EMPERCOM - EMPRESA DE 

MONTAGEM E SERV. GERAIS  
Mossoró   Aracajú/SE  2007 

ESTRE PETRÓLEO, GÁS E 

ENERGIA  
Mossoró   Rio de Janeiro  2008 

HALLIBURTON SERVIÇOS  Mossoró   Rio de Janeiro Houston/EUA 1981 
M I SWACO DO BRASIL COM., 

SERV. E MINERAÇÃO  
Mossoró   Rio de Janeiro Houston/EUA 2005 

NOV DOWNHOLE 

COMERCIALIZACAO DE 

EQUIPAMENTOS PARA 

PETROLEO  

Mossoró   São Paulo* Buenos Aires 

/Argentina 

1987 

PERBRAS EMPRESA 

BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES  
Mossoró   Catu/BA  2002 

PROENGE - PROJETOS E 

ENGENHARIA  
Mossoró   Cabedelo/PB  1992 

SCHLUMBERGER  Mossoró   Rio de Janeiro Paris/França 1994 
SETEK METALÚRGICA  Mossoró   Mossoró  2003 
SKANSKA BRASIL  Mossoró   São Paulo  Suécia  2005 
SMITH INTERNATIONAL DO 

BRASIL  
Mossoró   Rio de Janeiro Houston/EUA 1992 

SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA 

DE PERFURAÇÃO S.A. 
Mossoró   Catú/Bahia  1992 

SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA 

DE PERFURAÇÃO S/A 
Galinhos   Catú/Bahia  1986 

TUCKER ENERGY DO BRASIL 

COM. E SERV. PETROLÍFEROS 
Mossoró   Rio de Janeiro Houston/EUA 1991 

VARCO INTERNACIONAL DO 

BRASIL EQUIP. E SERVIÇOS 
Mossoró   Rio de Janeiro Houston/EUA 2006 

CARDIM CONSULTORIA E 

SISTEMAS  
Natal   Natal  2001 

SCHLUMBERGER  Natal   Rio de Janeiro Paris/França 1999 
TESCO DO BRASIL LTDA  Natal   Rio de Janeiro Houston/EUA 2003 
QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS  Natal   Rio de Janeiro  2005 
GDK S.A. Parnamirim

   

Salvador Bolívia  1989 

Fonte: FIERN (Federação das indústrias do Rio Grande do Norte), janeiro de 2012.  
 

 A cidade de Mossoró conta com um meio construído como fruto de uma 

urbanização pretérita. Sendo assim, Pinheiro (2006) aponta cinco 

“especializações econômicas” que imprimiram formas ao meio construído, no 
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decorrer do processo da construção do território, são elas: a especialização 

pecuarista entre 1772 e 1857, a especialização do empório comercial de 1857 

a 1930, a especialização salicultora e agroindustrial exportadora dentro de uma 

política estatal desenvolvimentista entre 1930 e 1970, a especialização 

prestadora de serviços dentro de uma política estatal intervencionista na 

década de 1970 e, a especialização prestadora de serviços neoliberal a partir 

dos anos de 1980.  

Mediadas por divisões territoriais do trabalho, essas atividades 

econômicas imprimiram variáveis que contribuíram para o processo de 

urbanização da cidade, transformando-a na segunda maior cidade do Rio 

Grande do Norte. O município, por concentrar serviços públicos e privados vem 

exercendo influência sobre as demais cidades do seu entorno.  

A urbanização pretérita de Mossoró e o fato de haver um meio 

construído faz com que o seu território seja alvo da instalação das principais 

empresas terceirizadas da PETROBRAS. O processo produtivo da atividade, 

nas etapas de pesquisa, exploração e produção, ocorre nos quinze municípios 

referentes à região petrolífera, porém o perímetro urbano de quatorzes 

municípios mantém pouca ou nenhuma relação com a instância produtiva da 

atividade. Prova disso é a falta nos municípios, de estabelecimentos que 

estejam atrelados ao circuito espacial da produção petrolífera, que segundo 

dados do sistema industrial estão localizados nos municípios de Natal e 

Mossoró.  

Podemos dizer então que Mossoró absorve a dinâmica territorial 

impressa por meio do circuito espacial da produção petrolífera no Rio Grande 

do Norte. Mesmo havendo um movimento comercial e de serviços no meio 

urbano da cidade, anterior à atividade, acrescentou-se no território uma 

infinidade de companhias e empreendimentos de tamanhos e atividades 

distintas, em sua maioria, prestadoras de serviços à PETROBRAS.  

A grande corporação passou a constituir no período pós-Segunda 

Guerra Mundial o mais importante agente da reorganização espacial capitalista. 

Sua ação traduziu-se na escala mundial em uma nova divisão internacional do 

trabalho, geradora de uma especialização sincrônica, que envolve a produção 

simultânea de diversos lugares das diferentes partes de um mesmo produto, e 

o consequente fluxo entre filiais de uma mesma corporação (CORREA, 1991).  
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No Rio Grande do Norte a produção petrolífera envolve uma gama de 

municípios, que abarcam as diversas instâncias e etapas do petróleo e gás. 

Quanto ao fluxo gerando entre as bases da mesma empresa, a PETROBRAS 

por meio da unidade de negócios está submetida às normas da sede da 

corporação no Rio de Janeiro. No estado a empresa possui subunidades 

administrativas denominadas “ativos de produção”.  

O “ativo de produção” da subunidade de Mossoró está localizado na filial 

da empresa em Mossoró e é responsável pelas atividades nos municípios de 

Mossoró, Serra do Mel, Areia Branca, Felipe Guerra, Gov. Dix-Sept Rosado, 

Caraúbas, Upanema e Apodi. O “ativo de produção” da porção oeste da Bacia 

Potiguar está instalado em Alto dos Rodrigues e é responsável pelas atividades 

da empresa nos municípios de Açu, Guamaré, Macau, Alto dos Rodrigues, 

Pendências, Porto do Mangue e Afonso Bezerra. Por fim, temos o “ativo de 

produção” que responde por todas as atividades marítimas, está localizado na 

filial de Natal (Mapa 14). 

 

Mapa 14 – Localização nacional da sede da PETROBRAS e a localização dos 

“ativos de produção” no RN. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte das informações: PETROBRAS, 2012. 
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No processo de expansão territorial do capital produtivo verifica-se o 

surgimento de uma teia de relações comandada pela empresa principal, que 

segundo Corrêa (1991) é uma característica inerente ao processo de 

acumulação. Santos (2010) por meio de pesquisa de campo nos afirma que 

nos anos de atividades iniciais a PETROBRAS não consumia seus insumos e 

serviços com assiduidade na cidade de Mossoró.  O fato justificava-se devido a 

custos, pois tornava-se mais barato comprar em cidades como São Paulo, Rio 

de Janeiro e Salvador.  

A autora revela dados em sua pesquisa que apontam a PETROBRAS 

como consumidora do mercado mossoroense, porém, ressalta que ainda não é 

muito significativa a quantidade de compras, em torno de 15%. A maior parcela 

das aquisições da PETROBRAS tem origem em Minas Gerais (especificamente 

material de tubulação), e no caso dos objetos de grande porte a exemplo dos 

motores, geradores, bombas de lama, compressores, sensores, unidades de 

controle, unidades de bombeamento, sondas etc., são importados, 

majoritariamente, dos Estados Unidos. Os materiais mais complexos e de 

grande porte são adquiridos pela PETROBRAS de maneira direta com seus 

fornecedores por intermédio de contratos nacionais e internacionais. 

As transações necessárias para que aconteça a venda de materiais e 

prestação de serviços à PETROBRAS acontecem a partir de licitações, onde 

concorrem empresas de capital local, nacional e estrangeiro. As contratações 

são regidas por uma norma, o Decreto 2.745/98 – que diz respeito ao 

regulamento do procedimento licitatório simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. 

Concorrem às licitações empresas dos mais variados setores, e, cada contrato 

especifico corresponde ao fornecimento de determinado produto ou serviço. Os 

contratos de licitações possuem prazos de execução, que variam entre um ano 

e meio, três anos e até oito anos, havendo possibilidade de renovação 

(SANTOS, 2010). 

Empresas das mais variadas origens e capacitações oferecem serviços 

e equipamentos de exploração e produção (E&P). De acordo com o Relatório 

de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Petróleo e gás e investimentos em 

Produção e Desenvolvimento, encomendado pelo BNDES (Banco Nacional do 

Desenvolvimento) em 2009, essas empresas são classificadas de seis formas 

distintas, de acordo com a abrangência dos segmentos atendidos (Quadro 3).  
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Quadro 3 - Classificação das empresas prestadoras de serviços e fornecedoras 
de equipamentos à indústria petrolífera. 

Classificação das empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de 
equipamentos à indústria petrolífera. 

a) As integradoras: empresas como Schlumberger, Halliburton e Baker 

Hughes, que tiveram origem no início da indústria de petróleo e gás natural e 

através de aquisições de outras empresas, atuam hoje em vários segmentos 

do setor de serviços e equipamentos de E&P com alto foco no fornecimento de 

serviços de maior conteúdo tecnológico. O circuito do consumo produtivo na 

oferta de serviços e bens é conduzido por esses agentes. São companhias 

como essas que se interligam diretamente às companhias produtoras. No caso 

das empresas citadas, trata-se de agentes de grande porte. A Schlumberger é 

considerada a maior prestadora de serviços de petróleo do mundo, estando 

localizada em aproximadamente oitenta países e atuando em vários 

segmentos distintos.  

b) As Drillers, que são dedicadas ao fornecimento de serviços de 

perfuração. Podemos citar como exemplos desse setor em Mossoró empresas 

como a GEOPETRO e EMPERCOM. A primeira trabalha dispondo de alguns 

equipamentos importados (unidades compressoras de origem belga). Segundo 

o diretor da empresa, são equipamentos raros no Brasil e a empresa é a única 

no Nordeste a dispor deles. Já a empresa EMPERCOM atua no segmento de 

perfuração, além de fornecer serviços de pinturas industriais, montagens de 

estruturas metálicas, serviços de metalurgia com confecção de tanques e 

caldeirarias. 

c) As empresas EPCistas, cujo negócio original é o fornecimento de 

serviços de engenharia, compras e construção. Fornecem sondas de 

perfuração; executam trabalhos em instalações industriais na refinaria Clara 

Camarão; prestam serviços junto ao terminal portuário de Guamaré; atuam na 

construção, montagem e manutenção de gasodutos, oleodutos e plataformas 

marítimas; fabricam peças grandes; tratam da conservação de ferramentas, 

montagem e teste de equipamentos de perfuração de poços de petróleo. 

Oferecem ainda serviços bastante especializados, a saber: manutenção de 

estações compressoras e reguladoras de pressão e city gates, sistemas de 

monitoramento de corrosão de dutos, sistemas de monitoramento de 

gasodutos, manutenção e calibração de válvulas de segurança, montagem de 
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metais, solda e etc38.  

d) As Fabricantes de equipamentos, cujas empresas são dedicadas à 

manufatura de equipamentos e consumíveis, assim como ao fornecimento de 

serviços relacionados a estes. Em Mossoró um caso diferenciado é a 

presença de uma empresa de sucatas, responsável pela comercialização de 

sucatas ferrosas e não ferrosas destinadas aos mais diversos segmentos do 

mercado, entre os quais o salineiro, a construção civil, transportes e 

petrolífero. Os materiais são adquiridos junto a grandes fornecedores 

nacionais e internacionais. 

e) As Empresas de apoio logístico: que fornecem serviços logísticos, 

como transporte marítimo e terrestre, de trabalhadores e equipamentos. Em 

Mossoró a empresa JK locações fornece caminhões muncks, carretas, 

retroescavadeiras, caçambas, ônibus, caminhonetes, veículos de pequeno e 

médio porte, máquinas de solda, geradores de energia, entre outros 

equipamentos.  

f) As Empresas de nicho: que se focam em um nicho de mercado, ou 

seja, um segmento muito específico constituído por um reduzido número de 

consumidores. Temos como exemplo as empresas que prestam consultoria 

em estudos topográficos e georeferenciamento. 

Fonte: Relatório de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Petróleo e gás e 
investimentos em Produção e Desenvolvimento, BNDES, 200939.  

 

Em todas as etapas do circuito espacial da produção petrolífera 

contamos com a presença das grandes e pequenas empresas no território. No 

caso do circuito espacial da produção petrolífera é significativo número de 

corporações que estão relacionadas ao circuito, por meio da prestação de 

                                                 
38

 Serviço de circulação de óleo quente em poços, serviços em geral com unidade de arame, 

registro de sonolog e dinamômetro, registro de pressão estática, operação complementar de 
plataformas marítimas, serviços com bombas de alta pressão e/ou alta vazão para 
deslocamento de fluidos, aferição e calibração de medidores de vazão. Para o último caso, 
podemos ainda distribuir as empresas conforme os serviços prestados: informação de 
reservatórios: identificação de potenciais reservatórios; contratos de perfuração: perfuração de 
poços; serviços de perfuração e equipamentos associados: atividades e equipamentos de 
suporte à perfuração, medida e registro; revestimento e completação de poços: preparo de 
poços para a produção; infraestrutura: desenho, construção, montagem e instalação de 
infraestrutura destinada à produção; produção e manutenção: operação e suporte da 
infraestrutura de produção; desativação: encerramento da produção de um poço; apoio 
logístico: transporte de insumos e equipamentos e pessoas. 
39

 O quadro foi complementado por informações da revista “ClassiGuia Petróleo e Gás”. 
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serviços e do processo de terceirização da atividade petrolífera. A partir destes 

fenômenos podemos compreender as diversas topologias corporativas que 

compõem a dinâmica territorial. Algumas empresas estão presentes no 

território, porém funcionam partir de lógicas globais, outras operam conforme 

lógicas que não ultrapassam as fronteiras nacionais e existem também aquelas 

que se originam no próprio local da produção direta e mantêm relações nesse 

entorno.  

 

- A terceirização dos trabalhadores e dos serviços 

 

Não há dúvida alguma que a norma denominada Lei do Petróleo 

imprimiu na dinâmica econômica da cidade de Mossoró novos objetos e novas 

ações, na medida em que possibilitou a presença de novas empresas. Estas 

atuam não somente no processo terceirizado da prestação de serviços a 

PETROBRAS, mas também estão presentes no circuito espacial, na instância 

da produção. São empresas que atuam no segmento da pesquisa, da 

perfuração de poços e no processo de extração de petróleo e gás.  

A PETROBRAS mantém a hegemonia da atividade no estado. Isso se 

expressa claramente quando visualizamos o sistema de engenharia fixado ao 

solo, implantado em áreas totalmente dispersas do sertão semiárido potiguar, 

mas totalmente interligado por meio do sistema modal dutoviário.  

As outras corporações que também atuam na produção de petróleo no 

Rio Grande do Norte, em sua maioria são companhias de grande porte como a 

Koch Petróleo do Brasil e a Partex do Brasil (Quadro 3). Ambas as empresas 

possuem nomes que indicam a presença e o desenvolvimento de atividades no 

território brasileiro, todavia suas origens transnacionais estão nomeadas como 

Koch Industries e Partex Oil and Gás. Em Mossoró, operam de forma tímida no 

circuito, já que não dispõem, no território norte-rio-grandense, dos grandes 

objetos necessários a realização de todas as etapas da instância produtiva. 

 O exemplo da Koch é emblemático, a companhia atua em vários países 

e em diversos segmentos além do ramo petrolífero.  No município de Mossoró 

atua com apenas dezoito funcionários, segundo informações do cadastro 

industrial das indústrias do estado. Com exceção da PETROBRAS, as demais 

empresas produtoras (são nove atuando no estado segundo a FIERN), não 
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possuem um sistema de engenharia, como modais dutoviários, estações de 

coleta e de transferência e parque de refino. Deste modo, recorrem à 

PETROBRAS, que negocia a matéria-prima e acaba comprando toda a 

produção do segmento privado. As empresas então findam atuando dentro de 

um circuito comandado majoritariamente pela PETROBRAS. 

No caso dessas grandes empresas petroleiras, estas se focam 

diretamente no serviço de perfuração, diversificando menos suas funções, 

embora algumas também possuam contratos de manutenção.  Essas grandes 

empresas podem fazer isso, uma vez que seu capital é bem superior aos das 

demais terceirizadas, tanto para a mão de obra, com salários mais altos, 

quanto para a empresa em sua totalidade. Este setor também é o que possui 

um sistema de gerenciamento mais informatizado e equipamentos mais 

modernos, talvez por isto que o número de empresas seja menor, em relação 

ao de manutenção, pois são poucas que conseguem atingir esse alto nível de 

modernização. 

Pela diminuta quantidade de funcionários efetivos das empresas 

produtoras de petróleo podemos dimensionar o grau de terceirização dos 

trabalhadores que permeia a dinâmica da atividade petrolífera no estado 

(Quadro 4). A POTIÓLEO já discrimina em seu cadastro industrial que parte de 

sua produção é terceirizada. Do mesmo modo ocorre com a PETROBRAS, que 

mantém grande quantidade de trabalhadores contratados. 

 

Quadro 4 – Empresas e quantidade de trabalhadores empregados. 

EMPRESAS  Nº DE FUNCIONÁRIOS 

AURIZONIA PETRÓLEO S/A 5 

KOCH PETRÓLEO DO BRASIL S/A 18 

PARTEX DO BRASIL LTDA. 3 

PETROGAL DO BRASIL LTDA. 15 

PETROBRAS 10.091 (2.541 são próprios e 

o restante contratado) 

PETROSYNERGY LTDA. 27 

POTIÓLEO S/A 2 

QUANTRA PETRÓLEO LTDA 60 

QUEIROZ GALVÃO ÓLEO E GÁS S/A 80 

Fonte: Federação das Indústrias do RN (FIERN), 2012. 
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A terceirização ocorre também entre os serviços e equipamentos 

demandados pela PETROBRAS. Conforme informações da corporação, as 

empresas que prestam serviços e fornecem aparelhos mantêm relações 

contratuais estabelecidas por licitação. A partir dessa dinâmica podemos 

pensar o ciclo de reprodução do capital, na medida em que este se inicia com o 

processo de metamorfose do capital-dinheiro em mercadoria.  

Conforme Correa (1991), essa metamorfose implica a compra e a 

manutenção dos meios de produção, ou seja, máquinas e equipamentos em 

geral, matérias-primas e bens intermediários. Em relação à grande corporação, 

a produção de matérias-primas e bens intermediários podem estar sob controle 

direto através de empresas subcontratadas, localizadas nas diversas áreas de 

produção. Deste modo, várias porções do espaço são mobilizadas, envolvendo 

numerosas localizações e fluxos.  

Tendo realizado um estudo apurado acerca do circuito produtivo do 

petróleo em Mossoró, Santos (2010) dimensiona os serviços e os principais 

agentes que estão dispostos no território. Esses agentes se dão principalmente 

materializados em empresas. A autora assinala a existência de várias delas, 

que são tanto de origem extralocal quanto local, cujo objetivo é vender insumos 

e terceirizar serviços para a PETROBRÁS. “Existe uma teia complexa formada 

pelo conjunto de estabelecimentos que se associam à economia do petróleo 

em Mossoró” (SANTOS, 2010, p. 185). O território mossoroense apresenta 

uma quantidade expressiva de empresas terceirizadas que fornecem os mais 

diversificados tipos de serviços.  

Mas na economia urbana de Mossoró também estão presentes as 

empresas que se relacionam indiretamente com a instância produtiva, na 

medida em que oferecem serviços distintos. Participam do circuito oferecendo 

fardamentos, alimentação, hospedagens, segurança patrimonial e privada, 

recursos humanos, apoio logístico, serviços médicos, análises topográficas, 

higienização e limpeza predial, capacitação profissional, assistência técnica em 

máquinas copiadoras e impressoras a laser, confecções de bolsas com 

logomarcas, consultoria ambiental, consultoria empresarial, empresas de 

consultoria e desenvolvimento e transmissão de know-how, serviços de 

contabilidade empresarial, serviços de informática, fabricação de brindes, 

fabricação de móveis para escritórios, entre outros. 
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Tendo em vista essa variedade de serviços, Santos (2010) aponta à 

existência de dois níveis de empresas terceirizadas: as que apresentam seus 

serviços à PETROBRAS e as que apresentam seus préstimos a essas 

empresas já prestadoras de bens e serviços. Ressalta-se que entre estas 

últimas não há uma relação contratual com a principal empresa do circuito, e a 

inserção destas empresas ocorre por intermédio de ajustes contratuais com as 

terceirizadas. A autora relata uma dinâmica interessante acerca da importância 

vital da PETROBRAS no circuito. Segundo ela: 

 
Como muitas das empresas terceirizadas da PETROBRÁS em 
Mossoró sobrevivem dos contratos que estabelecem com esta 
empresa, é necessário que cada terceirizada amplie sua 
atuação para que possa concorrer nas licitações da 
PETROBRÁS com um número maior de contratos. Assim, se a 
empresa perder na licitação da prestação de um determinado 
serviço, ainda terá chance de ganhar em outras licitações 
(SANTOS, 2010, p.187). 

 

 

Já sabemos que a PETROBRAS e as grandes empresas de capital 

internacional se relacionam dentro do circuito. Mas, e quanto às pequenas e 

médias empresas mossoroenses?  Estas também tem tido participação. Por 

constituir-se de um leque de produtos e serviços que possuem uma demanda, 

a atividade da produção petrolífera necessita desde equipamentos e peças de 

alta tecnologia até os de composições mais simplificadas. Assim, o 

funcionamento da atividade econômica permite empresas de pequeno, médio e 

grande porte, que atuam no mercado conforme uma divisão. As empresas que 

detém grande volume de capital (geralmente nacionais ou estrangeiras)  

dominam os serviços com maior grau de tecnologia e mais rentáveis, enquanto 

os serviços compostos de baixo capital e fabricação mais simples estão 

disponibilizados no comércio local.  

SANTOS (2010) especifica a expressiva presença de empresas 

especializadas na venda de peças, ferramentas e máquinas para a extração do 

petróleo e gás natural e a prestação de serviços. Estão disponíveis no 

comércio mossoroense, objetos como peças de reposição, peças de 

manutenção, chaves, cabos, parafusos, material de construção civil, material 

de escritório, material de informática, ferramentas, e grande variedade de 

serviços de tornearia, solda e manutenção.  
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 Atualmente a empresa possui um cadastro de aproximadamente três mil 

fornecedores de materiais e serviços, sendo que somente em 2006 a Unidade 

de Operações de Exploração e produção do Rio Grande do Norte e Ceará (UN-

RNCE) investiu R$ 1,42 bilhão em aquisições40. O SEBRAE (Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) presta serviço voltado ao 

cadastramento de fornecedores da PETROBRAS. Quanto ao cadastro de 

fornecedores, funciona da seguinte forma: 

 
O fato de uma empresa estar cadastrada, junto à 
PETROBRÁS, como fornecedora de determinado bem e/ou 
serviço, não lhe assegura o direito de participar de licitações 
que a PETROBRÁS venha a realizar. Seu desempenho técnico 
e comercial ao longo do relacionamento com a PETROBRÁS é 
um dos fatores observados na seleção das empresas. A 
participação desses fornecedores nas licitações fica restrita à 
modalidade de convite e a critério do Setor de Compras da 
PETROBRÁS, que levará em consideração, entre outros, os 
riscos comerciais e a competitividade do mercado. De acordo 
com o Setor de Compras da PETROBRÁS, as empresas de 
Mossoró detêm certa prioridade na escolha das contratadas, no 
entanto estas acabam perdendo no processo licitatório por 
demonstrarem atraso em relação à falta de conhecimento dos 
sistemas informatizados de compras da PETROBRAS – o 
Petronet e o SAP R3 (SANTOS, 2010, p. 196).  

 

Posteriormente ao cadastro do fornecedor, este terá acesso ao canal 

eletrônico da empresa que trata das normas relacionadas ao fornecimento e 

disponibiliza os procedimentos, normas e requisitos de contratação na 

PETROBRAS. Na plataforma eletrônica de negócios são realizadas diversas 

transações que vão desde solicitações de cotação e envio de propostas até a 

gestão de contratações e gerenciamento dos pedidos. Conforme informações 

publicadas no jornal O Mossoroense, a intenção é aumentar o número de 

opções de compradores na região, ampliando a participação das empresas 

locais
41

.  

No Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS para o segmento de 

bens, a relação oferece 1.550 tipos de materiais e 843 tipos de serviços úteis à 

empresa. Nem todos estes produtos são ofertados no comércio de Mossoró, 

                                                 
40

 Em Mossoró, os compradores da PETROBRÁS podem comprar em média R$ 
16.000,00/mês no comércio local. 
41

 Fonte da informação: Jornal O mossoroense. 
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muitos são adquiridos no Sudeste e em outros países. Mas, segundo Santos 

(2010) a presença dos produtos disponíveis no comércio local ajuda a 

compreender as especializações de alguns estabelecimentos comerciais na 

cidade que se adéquam para atender as demandas apresentadas pela 

PETROBRAS. 

Ainda conforme informações de Santos (2010), a PETROBRAS possui 

atualmente no Rio Grande do Norte 2.015 contratos de licitação, o que 

corresponde a aproximadamente 1.500 empresas contratadas no Estado, 

tendo em vista que cada firma pode ter mais de um contrato de licitação. 

Segundo a autora, no período de 2004 a 2005 o número total de contratos 

licitados é de 65.198 para todo o Estado. 

A distribuição atacadista e as vendas varejistas geram fluxos de 

mercadorias. Segundo Correa (1997) esse movimento pode ser entendido 

como um aspecto das interações espaciais, e dessa forma deve ser visto como 

parte integrante da existência e reprodução social. As interações são 

reconhecidas por provocarem uma assimetria, isto é, tendem a favorecer um 

lugar em detrimento de outro, ampliando as diferenças já existentes, em outras 

palavras, transformando lugares.  

 

- O mercado de trabalho 

 

As empresas ligadas ao setor petrolífero tem desempenhado papel 

expressivo na organização do território, tendo em vista que são consumidoras 

de uma gama variada de insumos e de produtos intermediários e finais. As 

corporações estabelecem ligações internas entre si e com outras empresas dos 

setores industrial, comercial e de serviços. Ao empregarem um número elevado 

de pessoas, tem interferido no mercado de trabalho e na esfera do consumo 

pessoal, gerando o aparecimento de novas atividades e novos empregos. 

A presença de grande densidade material implantada no estado do Rio 

Grande do Norte nos permite pensá-lo como uma materialização dos “espaços 

inteligentes” conforme Santos (1994, 2009). Por meio dos objetos dispostos no 

território, busca-se atender prontamente as intenções dos que os conceberam, 

produziram e instalaram.  Para operar essas funções de domínio tecnológico e 
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científico, é necessária a companhia uma mão de obra qualificada e 

especializada em conjunto com esse processo produtivo. 

Em nível nacional a indústria petrolífera tem demandado cada vez mais 

profissionais com alta qualificação.  Segundo informações publicadas em 

jornal, a PETROBRAS treina, no momento, 80 mil profissionais, mesmo assim 

possui déficit para o período 2011-2015 de 200 mil profissionais. Em entrevista 

o funcionário de alto escalão afirmou que a empresa passa por dificuldades em 

termos de acesso a mão de obra qualificada.  

A estimativa da empresa, em âmbito nacional, é que 200 mil 

profissionais sejam qualificados nos próximos quatro anos para que possam 

seguir carreira na instituição. As universidades são utilizadas como fontes de 

investimento para a qualificação da mão de obra, principalmente, na área da 

engenharia, profissão que exerce maior déficit. O crescimento da exploração e 

produção de petróleo e derivados nos próximos quatro anos esbarra em uma 

situação que a PETROBRAS, internamente, tem considerado “dramática”.  

O estudo “Doutores 2010: estudos da demografia da base técnico-

científica brasileira”, encomendado pelo ministério da educação e pela CAPES 

(Comissão de Aperfeiçoamento em Ensino Superior) que assinala a relação de 

pós-graduados com o mercado de trabalho do país, aponta que de cada dez 

doutores formados no período 1996-2006 e empregados em 2008, oito estão 

trabalhando em educação (principalmente nas universidades públicas), um na 

administração pública e um nas empresas privadas (Gráfico 1).  
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               Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 2010. 

 

O caso da indústria de transformação e da indústria extrativa nos 

interessa. A primeira empregava no ano de 2008, apenas 1,39% dos doutores 

titulados no Brasil no período 1996-2006 que estavam empregados em 2008. A 

segunda apresenta apenas 0,42% para as mesmas datas.  

Ainda segundo o estudo encomendado pelo Ministério da Educação, o 

Rio Grande do Norte está entre os quinze estados brasileiros com maior 

participação no número de doutores entre os anos de 1996 e 2008 (Gráfico 3). 

No caso da PETROBRAS, em questionário enviado à empresa, indagamos a 

quantidade de profissionais com mestrado e doutorado atrelados a UN-RNCE. 

Dentre os empregados, doze possuem doutorado, um possui doutorado 

incompleto, noventa e seis possuem mestrado completo e dois possuem 

mestrado incompleto, do total de 2.673 funcionários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos doutores 
titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados 
durante o ano de 2008, por seção da classificação 
nacional de atividades econômicas.  
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Ao relacionarmos as informações acima ao território, nos remetemos a 

Romcy (2011). Em seu trabalho dissertativo, esta afirma que um elemento 

comum a muitas das ocupações do município de Mossoró é o caráter 

tecnológico avançado ou as ocupações relacionadas ao cargo de gerência. 

Mas a autora lembra-nos que uma característica qualitativa dos empregos se 

deve em parte a uma variedade de atividades, que no conjunto da região, 

muitas vezes, existem exclusivamente em Mossoró, ou em grande quantidade 

apenas para este município. As atividades exclusivas do município variam da 

especificidade industrial à cultural e mudam um pouco de perfil à medida que 

passam as décadas. 

De acordo com dados do Ministério do Trabalho (2010), as atividades de 

comércio e serviços respondem pelo maior número de empregos formais em 

Mossoró. Segundo a CBO (Classificação brasileira de Ocupações), as 

profissões de assistente administrativo e comércio varejista respondem pelo 

maior montante de trabalhadores (Quadro 5). As informações nos revelam o 

peso que a difusão do comércio e dos serviços tem desempenhado nas 

cidades médias (SPÓSITO, 2007), mas sabemos que o fenômeno da expansão 
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Gráfico 3- 15 unidades da 
federação com maior participação 
relativa no total de doutores 
titulados. 

Gráfico 2 – Número de funcionários 
da PETROBRAS do estado do RN 
por níveis de pós-graduação. 

Fonte das informações: 
PETROBRAS, 2012. 

Fonte do gráfico: CGEE, 2010. 
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desse setor se dá mundialmente em cidades com os mais diversos sistemas de 

objetos e de ações. 

 É importante também compreender as formas contemporâneas de 

organização espacial das atividades econômicas ligadas ao comércio de bens 

e serviços. São os serviços modernos dedicados às empresas, como serviços 

administrativos, escritórios de análise, serviços comerciais, laboratórios de 

pesquisa para empresas industriais, promoção de venda (marketing, 

publicidade, gestão de negócios, transporte de mercadorias etc.) e os comércios 

e serviços tradicionais e interligados ao circuito inferior da economia (SANTOS, 

1979). 

 

 

 

                    

IBGE Setores Total 
EXTRATIVA MINERAL 3.779 
INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 7.954 
 SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA 230 
CONSTRUÇÃO CIVIL 5.741 
COMÉRCIO 14.551 
SERVIÇOS 16.252 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 6.126 
AGROPECUÁRIA, EXTRAÇÃO VEGETAL CAÇA E PESCA 2.695 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

         Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), na data de       
31/12/2010. 
 

Além de contar com parte do circuito espacial da produção petrolífera, 

na área de influência de Mossoró, realiza-se também parte dos circuitos 

espaciais da produção da indústria do sal e da agroindústria da fruticultura 

irrigada. Juntas essas atividades econômicas são responsáveis por parte do 

crescimento urbano desse município. 

Ocupações com maiores montantes de 

trabalhadores formais 

Total 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 7.448 

VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA 3.391 

SERVENTE DE OBRAS 3.038 

AUXILIAR DE ESCRITORIO. EM GERAL 2.151 

TRABALHADOR NO CULTIVO DE ESPÉCIES 

FRUTÍFERAS RASTEIRAS 

1.554 

Quadro 5 – Setores que mais apresentam empregos 
formais em 31/12/2010 e tipologia das ocupações 
referentes ao mercado de trabalho do município de 
Mossoró. 



P á g i n a  | 152 

 

A demanda dessas atividades por trabalhadores especializados, com 

alto nível de escolaridade e salários altos, que estão fixando residência em 

Mossoró, tem feito “explodir” o mercado imobiliário da cidade, na construção 

civil e na compra e venda de imóveis. A construção de apartamentos e 

condomínios horizontais tem crescido sobremaneira, evidenciando-se na 

paisagem de diversos bairros da cidade.  A fruticultura irrigada se apresenta 

em destaque também na estrutura do emprego em Mossoró reflexo da 

expansão do agronegócio, que constitui uma expressiva atividade exportadora 

da região de Mossoró. 

Quanto à dinâmica da atividade petrolífera os dados secundários nos 

revelam uma variável que permeia o uso do território pelas corporações: a 

instabilidade das empresas, o que causa também a instabilidade do território. 

As empresas privadas que prestam serviços à PETROBRAS mantêm relação 

com a empresa mediante licitações e contratos que variam de três a quatro 

anos. Se a empresa perde licitação geralmente se retira do circuito no lugar. 

Desse modo cria-se um montante de trabalhadores sob contrato de trabalho. 

Estes são admitidos após a assinatura de contrato da empresa com a 

PETROBRAS e demitidos quando as terceirizadas perdem alguma licitação. É 

o que mostram os dados referentes às ocupações com maiores flutuações em 

Mossoró (Quadro 6).  

 

     Quadro 6 - Ocupações com maior nível de flutuação.  

Ocupação Admitidos Desligados 

Porteiro de Edifícios 199 422 

Motorista de Carro de Passeio 334 458 

Vigilante 134 217 

Carpinteiro 189 237 

(Poços de Petróleo e Gás) 24 72 

     Fonte: MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), CAGED (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados), na data de janeiro de 2011 a janeiro de 
2012. 

 

Cria-se assim no território uma permanente produção de desordem da 

empresa em seu entorno. Se usarmos o exemplo dos trabalhadores que 

participam do processo de flutuação inerente a esse mercado de trabalho, 
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podemos pensar que existe uma contínua necessidade de inserção e de 

procura por emprego. O fato de atualmente a atividade corporativa se realizar 

por intermédio das empresas-rede acaba por influenciar as partes significativas 

do território. “(...) a partir de sua origem exógena, as frações do território assim 

atingidas acabam por manifestar uma verdadeira crise de identidade” 

(SANTOS & SILVEIRA, 2001, p. 299). Ainda sobre o assunto, afirma Fighera 

(2002) que, um processo de transição histórica para uma sociedade 

informacional e uma economia global, é caracterizado pela deteriorização das 

condições de trabalho e de vida para uma quantidade significativa de 

trabalhadores.  

 

- As sucessões e coexistências 

 

Heidegger (2007), em suas discussões sobre a técnica, abarca a 

definição da mesma a partir de um conjunto de coisas e de ações como a 

produção e o uso de ferramentas, aparelhos e máquinas. À técnica pertencem 

estes produtos e utensílios em si mesmos e às necessidades a que eles 

servem. Acrescenta-se a essas ideias a “determinação instrumental e 

antropológica da técnica” como uma concepção da mesma ser um meio e uma 

atividade humana (HEIDEGGER, 2007, p. 12). Conjunto de objetos e formas de 

fazer, a técnica desponta, no dizer de Heidegger como uma categoria inclusiva, 

porque é formada pelos instrumentos e máquinas criados, e também pelas 

necessidades e fins que animam essa produção. A técnica é o conjunto desses 

dispositivos.  

Mesmo os autores que se referem à técnica como instrumental 

percebem o extrapolamento da técnica como material em si. Ainda quando se 

refere à técnica como tecnologia percebe-se que esta funciona dentro de uma 

dinâmica dada pela sociedade. 

Pensar a técnica como híbrido é também refletir e abdicar da ideia de 

impacto tecnológico.  Benakouche (2005) nos explica que a composição da 

técnica é uma tarefa essencialmente política, na medida em que a questão é 

fundamental, tanto na tomada de decisões a respeito do seu desenvolvimento, 

como no planejamento da sua adoção ou uso, seja por indivíduos, unidades 

familiares ou organizações. “Responsabilizar a técnica pelos seus “impactos 
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sociais negativos”, ou mesmo seus “impactos sociais positivos”, é desconhecer, 

o quanto - objetiva e subjetivamente - ela é construída por atores sociais, ou 

seja, no contexto da própria sociedade” (BENAKOUCHE, 2005, p. 2). 

  Silveira (2009) enriquece a discussão ao sugerir ir além das técnicas 

particulares para alcançar o fenômeno técnico. O fenômeno significa, 

concomitantemente, o que existe de fato e o que é historicamente possível num 

dado momento; ambas as dimensões são concretas. A autora nos aponta duas 

possibilidades para compreender o assunto. A primeira delas é “o 

entendimento da técnica como fenômeno histórico”. A segunda possibilidade, 

que ocorre como um desdobramento da primeira, “ (...) é ver a técnica como 

empiricização do tempo, isto é, como possibilidade concreta – nas antípodas 

de uma visão atemporal ou mesmo de um tempo abstrato.” (SILVEIRA, 2009, 

p. 143). Em outras palavras, cada período é portador de um conjunto de 

possibilidades técnicas concretas, cuja realização histórica é sempre relativa 

(Santos, 1996). 

Esses diferentes sistemas técnicos formam uma situação e são uma 

existência num lugar dado. A partir desse substrato, as ações humanas se 

realizam. A forma como se combinam sistemas técnicos de diferentes idades 

vai ter uma consequência sobre as formas de vida possíveis naquela área 

(SANTOS 2009).  

No território norte-rio-grandense há lugares que outrora mantinham uma 

vida de relações marcadas pela limitação da técnica e do conteúdo científico, 

bem como do diminuto raio de abrangência das mercadorias, informações, 

normas e comandos. O que compunha uma situação geográfica ainda sem a 

presença de variáveis concernentes ao período técnico científico-informacional. 

 O que não quer dizer que hoje não haja dinâmicas circunscritas a uma 

escala local e/ou regional. Porém a inserção de objetos no meio rural e urbano 

provocou o que Santos (2009) chama de sucessões e coexistências. A 

presença de um objeto técnico ou um circuito de acumulação de determinado 

capital não anula a dinâmica econômica local, mas pode influenciar. 

 Prova disso, são as diversas funcionalidades extraídas da carnaúba. 

Esta consiste em uma planta denominada pelos sertanejos de árvore da vida 

ou árvore da providência. Foi até a década de 1970 um dos produtos de grande 

importância na região do vale dos rios Piranhas-Assú e Apodi-Mossoró 
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(GOMES, 1997). O desenvolvimento da atividade deu início à indústria de 

beneficiamento dos produtos extraídos da planta. 

 Em meados de 1920 a cera de carnaúba estava na pauta de exportação 

do estado do Rio Grande do Norte, era beneficiada nas agroindústrias e 

comercializada em estabelecimentos de Mossoró. Já no final da década 1960, 

o número de agroindústrias foi reduzido em meio a uma série de mudanças 

econômicas e sociais engendradas no país.  Assim aconteceu com o 

surgimento das fibras sintéticas, de esmaltes e derivados da química do 

petróleo que desestimularam o beneficiamento da carnaúba, tendo em vista 

que a palha de carnaúba era industrializada e dela originava-se um tipo de fibra 

e o óleo retirado da planta também era utilizado na indústria (ROCHA, 2009). 

 Atualmente, a PETROBRAS em parceria com pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte implementou o projeto Carnaúba 

Viva. De acordo com dados do NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário 

e Reuso de Água Produzida e Resíduos, 2011) a atividade consiste em revestir 

dutos com palha de carnaúba em substituição aos revestimentos com folha de 

alumínio (Figura 25). Com isso, busca-se diminuir os custos empresariais além 

de evitar o furto das lâminas de alumínio. Trezentos artesãos de nove 

municípios estão envolvidos no projeto. 

  

 

 

 

 

 

Fonte: NUPPRAR/UFRN. 
 

Figura 25 - Revestimentos de dutos com manta 
de carnaúba. 
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A Carnaúba como matéria-prima funcionava em sistema dentro de um 

circuito espacial de produção (na medida em que seus produtos eram 

extraídos, beneficiados, comercializados e exportados) e obedecia a uma 

lógica que foi rompida com o surgimento de novos elementos técnicos. Com 

isso perdeu a relevância que mantinha como um dos produtos que alicerçava a 

base econômica e territorial do município de Mossoró e sua região de 

influência. Surgiram no mesmo território novos circuitos espaciais de produção 

e novos círculos de cooperação que passaram a atuar com expressividade.  

Assim, compreendemos o que Santos (2009) nos explicou quando 

afirmou as técnicas como uma medida do tempo: o tempo do processo direto 

de trabalho, o tempo da circulação, o tempo da divisão territorial do trabalho e o 

tempo da cooperação.  A técnica nos revela os eventos e as situações 

geográficas. 

Desconsiderando a região como um ente autônomo no período atual que 

é permeado por fluxos provenientes de diversas escalas, é necessário 

considerar as influências externas ao limite territorial. “A escala geográfica de 

ação dos diferentes circuitos constitui um principio de organização que não 

pode deixar de ser considerado, mesmo que os seus efeitos não se imponham 

uniformemente nem sobre o todo social nem sobre o território como um todo” 

(SANTOS, 1986, p. 131). 

Com a chegada da empresa no ano de 1980, o perímetro urbano foi 

alterado, e bairros como o Alto do Sumaré, (antes comunidade Bom Jesus) que 

possuía uma dinâmica atrelada ao acontecer rural foi incluído na área urbana 

de Mossoró. Desse modo “O trabalho passado se adequa à nova paisagem, 

suas formas assumem novas funções, alterando, portanto o seu conteúdo” 

(ROCHA, 2009, p. 102). É a técnica adequando-se a materialidade preexistente 

e ao mesmo tempo transformando-a.  

Na Figura 26, tem-se em destaque a figura da unidade de bombeio 

mecânico (o cavalo-de-pau) extraindo petróleo em meio a um bairro residencial 

(o bairro Nova Bethânia). A localização do poço permite-nos visualizá-lo como 

objeto preexistente ao conjunto de apartamentos ao fundo. Porém, ambos os 

objetos coexistem no mesmo território – tanto a unidade de bombeio mecânico 

quanto a construção dos apartamentos convivem dentro da mesma situação 

geográfica.  
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Figura 26 – Unidade de bombeio retirando petróleo do subsolo, no bairro Nova 
Bethânia na cidade de Mossoró/RN. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2011. 

 

A ideia de coexistência lembra-nos que as técnicas, sendo 

representativas dos diversos momentos históricos, funcionam solidariamente 

como sistemas (FIGHERA, 2003, SANTOS, 2009). Os sistemas e o seu 

funcionamento de modo solidário imbricam sempre uma divisão territorial do 

trabalho. No caso do município de Mossoró, Rocha (2009), explica-nos que ao 

longo do tempo experimentou sucessivas divisões do trabalho, que deixaram 

suas marcas, viabilizando uma solidariedade, entre o novo e as heranças, 

estas vinculadas ao passado dos circuitos regionais de produção.  

Podemos acrescentar como exemplo o uso do prédio hoje conhecido 

como Estação das Artes de Mossoró, que no século passado foi construído 

como estação ferroviária do mesmo município. A materialidade foi 

implementada no ano de 1915 e fazia parte da linha Mossoró-Souza/RN-PB. A 

ferrovia foi desativada nos anos 1980 e seus trilhos foram arrancados em 

praticamente todo o percurso, conforme as informações do órgão Estações 

ferroviárias do Brasil (2010).  

Atualmente, o prédio da estação ferroviária foi restaurado e é utilizado 

como ponto de apoio das atividades culturais da cidade. Abriga também o 

museu do petróleo, mantido pela PETROBRAS em parceria com a prefeitura 

municipal. Assim, podemos entender que a partir da sucessão de diversas 
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divisões do trabalho o território é acrescido de técnicas concernentes aos 

sistemas que são implantados. O trabalho vivo vai se sobrepondo ao trabalho 

morto ao mesmo tempo em que as materialidades herdadas em muitos casos 

se (re) funcionalizam e passam a atuar dentro de um novo sistema. 

No tocante às transformações ocorridas no uso do território a partir da 

presença da atividade petrolífera, a cidade se expandiu com o alargamento do 

perímetro urbano e a criação de novos bairros (Figura 27). Segundo Rocha 

(2009), na época da instalação da empresa em Mossoró, a cidade não oferecia 

nenhuma estrutura física de acomodação para atender à infraestrutura 

requisitada por uma empresa de grande porte, nem tampouco receber um 

contingente expressivo de funcionários. Para resolver provisoriamente tal 

situação, foram locados imóveis distribuídos em diferentes áreas da cidade, 

principalmente no bairro Alto de São Manoel e em algumas salas comerciais do 

centro. “O bairro, até a Petrobras chegar à cidade não tinha muita 

infraestrutura, com uma paisagem mista de área rural e urbana” (ROCHA, 

2009, p. 102). 

 

Figura 27: Expansão urbana de Mossoró. Em destaque os bairros em que a 
filial da empresa PETROBRAS se instalou a partir dos anos 1980. 

 

Fonte: Rocha, 2009. 
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O bairro Alto de São Manoel, continha áreas disponíveis. Além disso, à 

proximidade das rodovias (BR-304 e RN 117) com acesso as áreas de 

produção sem passar pelo centro da cidade também foi um fator importante de 

localização. Anos depois a empresa adquiriu uma área de 40 hectares em uma 

comunidade, hoje transformada no bairro Alto do Sumaré, onde iniciou a sede 

administrativa da empresa em Mossoró, concluindo as obras em 1990 (Rocha, 

2009). 
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5- O CÍRCULO DE COOPERAÇÃO 

 

No momento atual, o movimento inerente ao circuito espacial de 

produção é comandado, sobretudo, por fluxos não obrigatoriamente materiais, 

isto é, capitais, informações, mensagens, ordens. Essa é a chamada 

inteligência do capital, reunindo o que o processo direto da produção havia 

separado em diversas empresas e lugares, mediante o aparecimento dos 

círculos de cooperação. A cooperação permite que o trabalho se faça mediante 

grandes extensões territoriais, daí a necessidade de certas infraestruturas. 

Se por um lado as diversas etapas do processo capitalista tornaram-se 

cada vez mais dispersas no espaço, por outro, estão cada vez mais articuladas 

pelas políticas das empresas, sobretudo as grandes, através da modernização 

e da expansão das redes técnicas de informação, portadoras de ordens, 

mensagens, capitais. Isso evidencia a centralidade dos fluxos imateriais na 

análise geográfica.  

Daí a importância dos fluxos de cooperação no espaço (SANTOS & 

SILVEIRA, 2001), entendidos como a relação estabelecida entre os lugares e 

por agentes por intermédio dos fluxos de informação. Os círculos de 

cooperação são essenciais por permitirem colocar em conexão diversas 

etapas, espacialmente, separadas da produção, articulando os diversos 

agentes e lugares que compõem o circuito espacial da produção. As noções de 

circuito espacial da produção e de círculos de cooperação no espaço permitem 

verificar a interdependência dos espaços produtivos, captando a unidade e a 

circularidade do movimento. 

Dentro do circuito espacial da produção petrolífera, os principais círculos 

de cooperação são aqueles estabelecidos entre as instituições públicas de 

pesquisa, os centros de aperfeiçoamento tecnológico como o SEBRAE e o 

SENAI, entre o governo do Estado, os municípios, e as escolas de cursos 

profissionalizantes.  
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- A participação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

O circuito espacial de produção se torna mais complexo quando, graças 

a importantes pesquisas científicas puras e aplicadas de universidades 

públicas e privadas, as tecnologias referentes à atividade avançam. Uma das 

tarefas das regiões produtivas especializadas é, pois, a demanda de 

informação. 

A resolução da Lei do Petróleo e seus complementos direcionaram 

recursos financeiros à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, ligado a 

indústria petrolífera. Na referida lei ficou estabelecido no artigo 49, que o valor 

do royalty que exceder a 5% da produção, quando a atividade ocorrer em área 

marítima, será destinado em 25% ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Estes 

recursos irão financiar programas de amparo à pesquisa científica e ao 

desenvolvimento tecnológico. Serão aplicados à indústria do petróleo, do gás 

natural e dos biocombustíveis.  

 Na resolução 49 da Lei do petróleo, do complemento 33, sancionado 

em 2005, os concessionários (agentes que estão explorando e produzindo 

petróleo e gás nas bacias brasileiras sob regime de concessão) devem investir, 

no Brasil, o valor correspondente a 1% da receita bruta da produção de um 

determinado campo, na realização de despesas com pesquisa e 

desenvolvimento. Considerando que pelo menos 50 % desse valor devem ser 

despesas realizadas na contratação de projetos/programas em universidades e 

institutos de pesquisa e desenvolvimento previamente credenciados pela ANP 

para este fim. Despesas podem ser realizadas com a implantação de 

infraestrutura laboratorial nas Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento que 

receberam recursos do CT-PETRO.  

Algumas universidades brasileiras e Institutos Federais de Educação 

Tecnológica receberam investimentos em infraestrutura física, formação de 

recursos humanos e novos equipamentos. Os principais agentes desse 

processo consistem no segmento privado e público atuante na indústria do 

petróleo (que exercem atividades de exploração e produção), a ANP na função 

reguladora, a Financiadora de estudos e projetos (FINEP) como órgão atrelado 

ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e as universidades e institutos. 
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Os programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 

tecnológico, aplicados à indústria do petróleo e gás natural, vêm sendo 

consolidados no âmbito de uma norma: "Plano Nacional de Ciência e 

Tecnologia do Setor de Petróleo e Gás Natural - CT-PETRO". A ação foi 

sancionada com o intuito de promover a aplicação de parcela dos royalties do 

petróleo destinados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Dentre os objetivos 

do plano estão à contribuição para o desenvolvimento do setor petrolífero, 

visando ao aumento da produção e da produtividade e à redução de custos e 

de preços.  

Dentre as principais estratégias do plano aponta-se como pontos 

importantes: o direcionamento das atividades de pesquisa, de desenvolvimento 

e de qualificação de recursos humanos aos interesses das empresas do setor 

de petróleo e gás natural, com base nas políticas nacionais traçadas para o 

setor, em especial as implementadas pela ANP, e em diagnósticos de 

necessidades e prognósticos de oportunidades para o desenvolvimento 

científico e tecnológico aplicado à indústria do petróleo; avaliar os projetos 

considerando critérios de competitividade, gestão e retorno econômico, social e 

ambiental sobre o investimento; a participação de investimentos empresariais 

privados ou estatais nos programas e projetos, que deverá ser estimulada e 

entendida como sinalizadora do interesse do mercado; vincular a concessão de 

apoio à infraestrutura laboratorial à implementação e manutenção de 

programas de gestão da qualidade (FINEP, 1999). 

Nesse contexto de inserção de investimentos financeiros nas 

universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 

1999, atuando juntamente ao Planejamento estratégico da UO-RNCE passou a 

desenvolver 10 grandes projetos, inserindo-se nas pesquisas na área de 

Produção e Desenvolvimento do petróleo e gás. A parceria entre empresa e 

universidade (PETROBRAS e UFRN) se desdobrou no surgimento de novos 

laboratórios, na aquisição de equipamentos de última geração, na criação de 

novos cursos de Graduação e Pós-Graduação, no desenvolvimento de 

pesquisas, tecnologias e processos de interesse da indústria do petróleo, 

formação de recursos humanos nas áreas de petróleo, gás natural e energias 

renováveis. Em entrevista realizada durante a pesquisa de campo, o prof. 

Djalma Ribeiro, responsável na UFRN pela parceria da instituição com a 
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PETROBRAS e coordenador do NUPPRAR (Núcleo de Processamento 

Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos), nos informou que a 

infraestrutura física acrescentada a UFRN apresenta atualmente uma Unidade 

central e 37 laboratórios associados.  

 

Quadro 7 - Laboratórios e departamentos da UFRN associados ao PFRH. 

LABORATÓRIOS ASSOCIADOS AO PFRH DEPARTAMENTO 

Algorítmos experimentais e desenvolvimento de 

softwares 

Informática e 
matemática 
aplicada (DIMAP) 

Aplicação matemática computacional industrial do 

petróleo 

Engenharia de 
computação e 
automação (DCA –

CT) 

Avaliação e medição de vazão  Bioquímica 

Catálise e petroquímica Química 

Laboratório de cimentos especiais para Indústria de 

petróleo 

Eng. de materiais 

Combustíveis Química 

Laboratório de tecnologia de processamento primário Química 

Eletroquímica, corrosão e tecnologias ambientais Química 

Energias renováveis Química 

Engenharia bioquímica Eng, química 

Ensaios pvt Física  

Estudos avançados em sistemas complexos ligados a 

petróleo e gás 

Física 

Geologia e geofísica do petróleo Geologia 

Geoquímica ambiental Geologia 

Geomática Geologia 

Instrumentação inteligente em rede  Eng. De 

computação e 

automação 

Metrologia Mecânica 

Modelagem e simulação  

Modelagem numérica e simulação de vapor Eng. Elétrica 
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Pesquisas em petróleo Química 

Visualização em realidade virtual Matemática 

Tecnologias de tensoativos Química 

Termodinâmica e reatores catalíticos Eng. Química 

Tratamento e reúso de resíduos da indústria de petróleo Eng, química 

Estudos de afloramentos análogos Geologia 

Laboratório central de tratamento de resíduos da ufrn Eng. Química 

Laboratório de tecnologia ambiental ? 

Laboratório de hidrogeologia da ufrn Geologia 

Laboratório de membranas e colóides Química 

Laboratório de recursos hídricos e saneamento 

ambiental, para atuar no segmento de produção de 

petróleo 

Eng. Civil 

Laboratório de análise térmica e eletroanalítica Química 

Laboratório de desenvolvimento de processos 

catalisadores na área de refino 

Química 

Laboratório de caracterização de reservatórios de 

petróleo, fluidos, incrustações e resíduos na ufrn  

Química 

Laboratório de tribologia (perfilagem) Eng. Química 

Laboratório de biocombustíveis Eng. Química 

Núcleo de pesquisas e projetos em petróleo e gás – 

nupeg 

Eng. Química 

Fonte: NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reúso de Água 
Produzida e Resíduos), 201142. 

 

O NUPPRAR é um núcleo regional constituído de laboratórios 

multidisciplinares com capacitação profissional e de recursos humanos (Figura 

28).  O objetivo do centro é o atendimento às demandas técnicas e de 

pesquisa, voltadas para a indústria de petróleo na região Norte-Nordeste O 

núcleo possui 10 Projetos de Infraestrutura e 10 Projetos em P&D do petróleo. 

Dispõe também de uma central analítica e de um laboratório de análise 

ambientais que desenvolve apoio às atividades de pesquisas da universidade e 
                                                 
42

 Dados colhidos em pesquisa de campo, fornecidos pelo Prof. Dr. Djalma Ribeiro 
(coordenador do NUPPRAR) em junho de 2011. 
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exerce a prestação  de serviços à Unidade de negócios da PETROBRAS  

presente no estado, e também ao IDEMA, ao IBAMA, ao Ministério Público e 

outras Instituições. São realizadas análises de água, análise de metais em 

água, análise de metais pesados em resíduos sólidos e análise de compostos 

orgânicos em água. No contorno da universidade estão alocados os trinta e 

sete laboratórios que funcionam associados, dentre eles o laboratório de 

avaliação em medição de petróleo, o LAMP, visualizado na Figura 29. 

 

 

 

  

Fonte: NUPPRAR, 2011                          Fonte: NUPPRAR, 2011. 

  

A presença dos laboratórios, equipamentos e formação em recursos 

humanos geraram também novas normas, estas se deram principalmente em 

formas de patentes. Estes produtos põem a PETROBRAS em vantagem na 

competitividade do mercado petrolífero, na medida em que passa a deter o 

controle de novas tecnologias e processos. No caso, a maior quantidade de 

patentes é de responsabilidade da PETROBRAS e apenas quatro estão sendo 

requeridas pela UFRN (Quadro 8 e 9). Algumas das patentes da empresa 

foram requeridas junto aos órgãos internacionais. Assim, temos patentes 

registradas no mercado brasileiro e internacional. 

 

 

 

 

Figura 29 - LAMP - Laboratório de 
Avaliação de Medição em Petróleo.  

Figura 28 – Instalações do 
NUPPRAR. 
 



P á g i n a  | 167 

 

Quadro 8 - Patentes da PETROBRAS desenvolvidas com a UFRN. 

ANO TÍTULO DEPOSITANTE 

2004 Fluidos de emulsão inversa para operações de 
perfuração, completação e estimulação de 
poços de hidrocarbonetos. 

PETROBRAS 

2004 Adsorption of heavy metals from aqueous fluid 
comprises contacting with adsorbent 
bituminous schist waste for separation with 
recuperation of fluid. 

PETROBRAS 

2006 Oil well cementation paste based on 
aluminosilicates and microsilica consistgs of a 
geosynthesis product for use in wells subject to 
severe temperatures and pressures. 

PETROBRAS 

2006 Cementation paste based on aluminosilicates 
and microsilica consists of geosynthesis 
product for use in oil wells in low fraction 
gradient zones. 

PETROBRAS 

2005 Lightweight cementing paste based on 
Portland cement G consists of a mixture with 
diatomite yielding a low cost borehole 
cementation agent. 

PETROBRAS 

2006 Oil well cementation paste containing quitosan 
comprises a cement matrix facilitating 
operation under severe temperature 
conditions. 

PETROBRAS 

2007 Dispositivo de ajuste continuo de curso das 
hastes de unidades de bombeio mecânico 

PETROBRAS 

2007 Dispositivo regulador remoto do 
balanceamento de manivelas de unidades de 
bombeio mecânico 

PETROBRAS 

FONTE: NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reúso de Água 

Produzida e Resíduos), 2011. 

 

Quadro 9 - Patentes requeridas pela UFRN 

ANO TÍTULO DEPOSITANTE 

2006 Combustível Microemulsionado Base-Diesel Equipe UFRN  

2004 Processo de Desidratação do Gás Natural por 
Microemulsão 

Equipe UFRN  

2004 Processo de Dessulfurização do Gás Natural 
por Microemulsão 

Equipe UFRN  

Fonte: NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reúso de Água 

Produzida e Resíduos), 2011. 
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Outro programa realizado dentro do sistema de parceria público-privado 

tem injetado transformações nas universidades e institutos, é o Programa de 

Formação de Recursos Humanos (PFRH), programa da agência nacional de 

petróleo e biocombustível voltado á formação de alunos de graduação 

(bacharelado) e pós-graduação strictu senso, mediante a apresentação de 

projetos temáticos. São previstos recursos de bolsas para alunos de ambos os 

níveis e ao coordenador do projeto, além de recursos na forma de taxa de 

bancada.  

Em entrevista o representante da UFRN na parceria com a 

PETROBRAS nos informou que a universidade conta com 148 bolsistas ANP e 

100 bolsistas PETROBRAS. A instituição participou do PFRH 14, com o projeto 

de Engenharia de Processo em Planta de Petróleo e Gás; do PFRH 22, com o 

Programa de Formação em Geologia, Geofísica e Informática no Setor de 

Petróleo e Gás; do PRH 30, com o Programa Multidisciplinar em Petróleo e 

Gás; do PFRH 36, com o Programa de Formação de Recursos Humanos em  

Direito do Petróleo e do Gás Natural. Ainda segundo o coordenador dos 

projetos, 3 novos PFRH’s estão em fase de implementação43. 

Nas Figuras 31 e 32, estão dispostos equipamentos e uma aluna nas 

instalações do NUPPRAR. O núcleo, contendo várias salas e laboratórios, é 

utilizado na formação de profissionais da indústria petrolífera. 

 

 

  

Fonte: NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reúso de Água 

Produzida e Resíduos), abril de 2012. 

                                                 
43

 Os dados informados dizem respeito à data da pesquisa de campo realizada no 1º semestre 
de 2011. 

Figuras 30 e 31 – Equipamentos que fazem parte dos laboratórios de 
pesquisa presentes no NUPPRAR. 
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Na UFRN, os investimentos em formação profissional mudou a 

estrutura curricular da universidade. Vários cursos e departamentos 

direcionados especificamente à indústria petrolífera foram criados. Os PFRHs 

englobam 415 alunos dispostos em programas de graduação e pós-graduação 

(mestrado e doutorado). O Programa de Pós-Graduação em Ciências e 

Engenharia do Petróleo contêm 160 alunos incluindo 19 funcionários da 

Petrobras, além de ter 60 dissertações de mestrado concluídas. O curso de 

graduação em Química do Petróleo aberto em 2008 aprovou 30 alunos em 

2009 e 50 alunos em 2010. A Graduação em Engenharia do Petróleo aberta 

em 2009 e 2010 aprovou 50 alunos além da seleção de reingresso de 25 

vagas. Além do curso de graduação em Geofísica, aberto recentemente. No 

gráfico abaixo apresentamos a quantidade alunos de graduação, mestrado e 

doutorado abarcados pelo PFRHs em parceria com a UFRN. 

 

               Gráfico 4 – Quantidade de alunos por níveis ligados ao programa 

PFRH. 

   

              Fonte: NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reúso de 

Água Produzida e Resíduos), 2011. 

 

Quanto aos resultados provenientes de onze anos de parceria (1999-

2011) têm-se produtos de doutorado, dissertações, artigos publicados no Brasil 

e no exterior. O grande objetivo do PFRH é a formação de mão de obra 

qualificada para a indústria petrolífera. Sendo assim os dados referentes à 

aprovação de alunos da instituição em concursos públicos da PETROBRAS é 
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tido como meta a ser alcançada. Conforme dados da coordenação da parceria 

na UFRN, 20% dos ex-alunos participantes do PFRH atualmente são 

trabalhadores da PETROBRAS, e 25% estão trabalhando no segmento privado 

da atividade petrolífera. Além disso, duas empresas ligadas ao circuito espacial 

produtivo do petróleo foram abertas por ex-alunos do programa de Formação 

de Recursos Humanos (Quadro 10). 

 

Fonte: NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reúso de Água 

Produzida e Resíduos), 2011. 

 

A estrutura física da UFRN também foi bastante modificada. Os trinta e 

sete laboratórios estão dispostos na área da universidade. Todos eles 

equipados com aparelhos referentes às pesquisas da indústria de petróleo. 

Desde a sanção da Lei do petróleo a universidade adquiriu novas 

materialidades, novos objetos, advindos de aproximadamente R$ 125.000.000 

em investimentos da PETROBRAS em equipamentos e prédios. Assim, a cada 

ano a universidade foi reorganizando o seu sistema de objetos em função da 

atividade petrolífera e das parcerias estabelecidas entre os órgãos gestores.  

Entre os anos de 2001 e 2010 os investimentos recebidos foram aumentando 

gradativamente (Gráfico 5).  

 

PUBLICAÇÕES RESULTANTES DAS PARCERIAS  

Publicações de iniciação científica 92 

Teses 
 

31 

Dissertações 68 

Artigos publicados 84 

Exterior 1 

Brasil 83 

Laboratórios (novos ou melhorados) 63 

Alunos em projetos P&D: 289 

Admissão na PETROBRAS 20% 

Admissão em outras empresas do setor petróleo: 25% 

Quadro 10 – Publicações resultantes das parcerias. 
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     Gráfico 5 – valor recebido pela UFRN da PETROBRAS. 

 

      Fonte: NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reúso de Água 

Produzida e Resíduos), 2011. 

Quanto às informações contidas ainda no gráfico 5, Poletto et al (2011) 

nos explica que a UFRN, anteriormente aos investimentos provenientes da Lei 

do petróleo,  não tinha tradição em pesquisas no setor Petróleo e Gás Natural. 

Dessa forma a primeira etapa de projetos praticamente saturou o sistema de 

P&D, de cursos que os autores denominaram áreas “duras” da universidade, 

demorando certo período de tempo para que outros setores da instituição se 

envolvessem em novos projetos demandados pela indústria petrolífera. Ainda 

conforme os autores ocorreu também o contingenciamento dos recursos do 

CTPETRO no segundo governo FHC, (ano de 2001). No ano de 2006 houve 

um crescimento significativo no montante de investimentos devido à criação da 

norma da participação especial, que cobre os investimentos em pesquisa e 

tecnologia nos institutos e universidades (ARAÚJO, POLETTO & MATA, 2011, 

p. 1107). 

A aplicação do dinheiro proveniente da atividade petrolífera acontece por 

meio dos chamados “instrumentos contratuais”. Os contratos são assinados 

mediante as instituições que fazem parte da parceria público-privada. No 

gráfico 6 podemos ver a dinâmica contratual a cada ano. Houve um 

crescimento de contratos entre UFRN, ANP e PETROBRAS entre os anos de 

1999 e 2002 pelos mesmos motivos do aumento dos investimentos e uma 
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queda a partir do ano de 2007. Poletto et al (2011, p. 1105) afirmou que houve 

recuo dos investimentos   devido a crise financeira mundial do final de 2008, 

quando o preço do barril de petróleo despencou de US$ 140 para US$ 40, 

reduzindo-se a obrigação legal de investimentos em P&D dos concessionários. 

“Este também foi um momento de arrumação do sistema, saturado por um 

milhar de contratos de pesquisa em nível nacional” (POLETTO et al, 2011, p. 

1102). 

 

       Gráfico 6 – Número de contratos estabelecidos por meio das parcerias. 

 

      Fonte: NUPPRAR (Núcleo de Processamento Primário e Reúso de Água 

Produzida e Resíduos), 2011. 

 

Ainda no contexto de aplicação dos recursos financeiros estipulados 

pela Lei do petróleo, na data de 2006 a PETROBRAS criou “Redes Temáticas 

e Núcleos Regionais” em algumas universidades do Brasil, como uma forma de 

contratação direta para realização de pesquisas. Conforme dados de Poletto et 

al (2011, p. 1097) este modelo criou uma estrutura organizacional para 

coordenar investimentos de aproximadamente R$ 300 milhões anuais. As 

redes temáticas e os núcleos regionais da PETROBRAS foram concebidos 

para dar respaldo a fatores tecnológicos prioritários da empresa, em 

substituição a laboratórios ou outros sistemas contratados no exterior por falta 
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de infraestrutura no Brasil. Os temas de pesquisa abarcados pelas Redes 

temáticas consistiram em: 

 

38 temas em áreas de Exploração (geofísica, geoquímica, 
sedimentologia, estratigrafia, geotectônica); Produção 
(visualização, água produzida, engenharia naval, materiais, 
campos maduros, dutos, óleos pesados, reservatórios, 
oceanografia, estruturas submarinas); Refino (excelência em 
asfalto, fluidodinâmica, refratários, instrumentação, 
automação, otimização de processos, suprimento, 
combustíveis limpos, processos e materiais para o refino, 
catálise, desenvolvimento veicular); Gás, Energia e 
Desenvolvimento Sustentável (nanotecnologia, hidrogênio, 
bioprodutos, tecnologias do gás natural, mudanças 
climáticas, monitoramento ambiental marinho, recuperação 
de ecossistemas); Gestão (metodologias, fornecedores de 

alto conteúdo tecnológico, gestão da inovação) (ARAÚJO, 

POLETTO & MATA, 2011, p. 1097/98).  

 

Além da ideia das Redes foram criados núcleos regionais localizados 

nas universidades de diversos estados do Brasil. Os núcleos conversam entre 

si por meio da Rede informacional, estando alocados nos espaços das 

universidades. Cada núcleo se especializa em determinado tema da indústria 

petrolífera, tornando-se o principal “nó” da rede. Os núcleos estão presentes na 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), na UFRN, na Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), na 

Universidade Estadual Norte-Fluminense (UENF), na Pontifícia Universidade 

Católica (PUC-RJ) e no Centro Tecnológico do Exército (CTEx). 

 Todas estas universidades estão localizadas em estados que possuem 

produção petrolífera. A PETROBRAS vê como uma vantagem criar parcerias 

tecnológicas e tê-las próximas às suas unidades operacionais espalhadas pelo 

país. Quanto às redes, atualmente são 58 espalhadas pelas instituições que 

atuam com ciência e tecnologia. 

A UFRN tem participação em 15 redes temáticas e responde por um 

núcleo regional44. São 3 redes de exploração petrolífera, 6 redes de produção 

de petróleo,  3 redes que pesquisam o abastecimento,  e 3 redes de Gás, 

Energia e Desenvolvimento Sustentável (3). O núcleo regional instalado na 

                                                 
44

 A parceria entre a universidade e a PETROBRAS serviu de modelo para a implantação das 
Redes Temáticas da Petrobras pelo Brasil. 
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UFRN é o NUPPRAR - Núcleo de processamento primário e reuso de água 

produzida e resíduos.  

O processo da inserção da universidade nas redes é realizado por meio 

de contratos, convênios e termos de cooperação. As redes e os núcleos 

representam para a PETROBRAS, enquanto empresa privada45, a criação de 

conhecimento e inovações tecnológicas, o que exerce papel relevante para o 

desempenho superior das organizações, principalmente quando este 

conhecimento é associado às inovações tecnológicas necessárias para se 

obter uma vantagem em relação aos competidores.  

Em busca do aprimoramento técnico e do desenvolvimento de pesquisas 

em tecnologia, a PETROBRAS criou o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

o CENPES, localizado no Rio de Janeiro. O centro atua com uma rede de 

profissionais e laboratórios de pesquisas sobre o tratamento do petróleo, além 

de habilitar mão-de-obra especializada46. 

O CENPES executa a política tecnológica da empresa definida pela alta 

gerência e recebe também as prospecções de tendências do setor petrolífero, 

levantadas por especialistas próprios. Desta forma são traçadas as estratégias 

tecnológicas de curto, médio e longo prazo. As pesquisas específicas para a 

solução de problemas ou melhorias de processos são coordenadas por comitês 

tecnológicos setoriais. Aos comitês cabe priorizar as propostas de pesquisas, 

de acordo com a visão estratégica da cúpula da empresa, portanto, fechando o 

ciclo (ARAÚJO, POLETTO & MATA, p. 1104, 2011). 

 

- O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) 

 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

(IFRN) também mantém parcerias com a indústria petrolífera e com ANP. Em 

trabalho de campo foi entrevistado o professor responsável pela parceria entre 

                                                 
45

 Em seu artigo Poletto et al (2011), considerou a PETROBRAS como empresa privada, tendo 
em vista que uma parcela das ações da corporação são comercializadas na bolsa de valores.   
46 Segundo Poletto et al (2011) o CENPES é uma referência de centro de pesquisas entre as 

petrolíferas do mundo. Em 1992 e 2007 a Petrobras recebeu da Organização Internacional 
Offshore Technology Conference, em Houston, Estados Unidos, o OTC Distinguished 
Achievement Award, o mais importante prêmio da indústria mundial do petróleo, como a 
empresa que mais contribuiu para o desenvolvimento tecnológico da indústria offshore e pelo 
domínio tecnológico em exploração e produção de petróleo em águas profundas.  
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o IFRN e a PETROBRAS. Conforme as informações obtidas, vários cursos têm 

sido ofertados tanto aos alunos da instituição quanto aos que não são 

diretamente ligados a ela. 

 O instituto conta com um convênio entre a Petroquímica Suape, e com 

os campi de Recife e Ipojuca do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco (IFPE). A partir da parceria são oferecidos cursos 

de qualificação de mão de obra, especificamente para os funcionários da 

Unidade de petroquímica. O curso em operações de processos petroquímicos 

apresentou uma carga-horária de 120h. A Unidade de petroquímica é empresa 

subsidiária da PETROBRAS e o atual projeto desenvolvido foi o terceiro 

firmado entre os mesmos atores no ano de 2011. 

 Por meio do campus de Mossoró o IFRN mantém convênio com a 

PETROBRAS, oferecendo cursos como o de plataformista de sonda e 

operadores de torres de perfuração. Esses cursos estão voltados para os 

alunos do IFRN, os funcionários das empresas que prestam serviços à 

PETROBRAS, e a comunidade em geral.  

  O PROMINP (Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural) foi instituído pelo Governo Federal, através do Decreto 

n° 4.925, de 19 de dezembro de 2003, com o objetivo de disponibilizar 

trabalhadores qualificados para eventuais vagas em empresas privadas no 

mercado de trabalho nacional, nos níveis básico, médio, técnico de nível médio 

e superior. O programa tem a coordenação do Ministério de Minas e Energia 

(MME), e os alunos de instituições publicas como o IFRN são o público-alvo, 

classificados através de seleção (Ministério de Minas e Energia, 2012). 

 No Rio Grande do Norte, o PROMINP está sendo desenvolvido nos 

campi do IFRN em Natal e no município de Mossoró. No campus de Natal dois 

cursos estão em funcionamento. No campus de Mossoró são 18 cursos 

oferecidos todos relacionados à área petrolífera. 

Outro programa que vem se desenvolvendo no IFRN é o Programa 

Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA) que foi criado pela PETROBRAS em 2006 

para atender à Lei nº 10.097/2000 e o Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 

2005, que regulamenta a contratação de aprendizes. Segundo a PETROBRAS, 

o programa é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social e 

econômica e visa à articulação da educação básica, a qualificação social e 
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profissional. No IFRN, com o respaldo da Lei da aprendizagem (5.598) cursam 

o ensino fundamental e assistem os cursos oferecidos pelos professores da 

instituição. 

 A ligação entre o IFRN e a PETROBRAS, se materializou no museu de 

mineralogia do Rio Grande do Norte, que foi construído nas instalações do 

campus central do IFRN. Segundo o coordenador da parceria IFRN-

PETROBRAS o museu foi  instalado e será mantido com o respaldo financeiro 

da PETROBRAS, que por meio da lei estadual Câmara Cascudo destinou R$ 

523.000, dos R$ 650.000 totais da obra.  

 

- A Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) 

 

A Universidade Federal Rural do Semiárido (a UFERSA) instalada em 

Mossoró criou o curso Engenharia de Petróleo, cuja grade curricular mantém 

disciplinas voltadas para o segmento petrolífero. O curso é novo, de modo que 

a primeira turma de graduação iniciou suas atividades no segundo semestre de 

2011. Em pesquisa de campo entrevistou-se o chefe de departamento do curso 

de Engenharia de Energia também responsável pela implantação do curso de 

Engenharia de Petróleo. Segundo ele os alunos ingressam primeiramente no 

curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) e no sétimo período 

migram para o curso de Engenharia de Petróleo. 

Segundo o entrevistado o curso foi criado para o mercado petrolífero. A 

presença da PETROBRAS e de outras empresas prestadoras de serviços 

foram os motivos que levaram a abertura do curso. Porém, o mesmo asseverou 

que esse mercado é extremamente volátil, as empresas não se estabelecem 

por muito tempo no município. Os cursos de engenharia de petróleo e 

engenharia mecânica também fornecem profissionais às indústrias petrolíferas. 

Esses cursos acabam empregando até mais trabalhadores qualificados, que os 

próprios cursos intitulados como de petróleo e gás existentes em outras 

instituições de ensino. 

A UFERSA passa por um momento de expansão de sua estrutura física 

e curricular. A universidade foi federalizada no ano de 2005. A partir desse 

momento novos cursos foram criados, atraindo novos professores e alunos. 

Conforme informações obtidas junto ao chefe de departamento, vários novos 
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professores da UFERSA foram formados em outras instituições como a 

Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Estadual de Campina Grande 

(UECG), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), etc. O próprio entrevistado foi formado e pós-

graduado na escola politécnica da Universidade de São Paulo (USP). 

 

- A Universidade Potiguar (UNP) 

 

 A UNP (Universidade Potiguar) é uma universidade privada que possui 

campus central em Natal e unidade em Mossoró. A instituição oferece o curso 

de petróleo e gás nas duas cidades. Foi em Mossoró que a instituição 

implantou o curso, para depois implementá-lo em Natal. Segundo o diretor de 

Ciência e tecnologia em petróleo e gás na UNP, o curso surgiu em face da 

necessidade de profissionais no mercado petrolífero.  

No campus de Natal, em 2009 a turma inicial do curso de petróleo e gás 

iniciou suas atividades com 200 alunos e formou no ano de 2011 

aproximadamente 60 deles. No mesmo ano o mestrado também com o tema 

voltado para a engenharia de petróleo e gás selecionou a primeira turma de 

alunos. No ano de 2010 foi criado o curso de engenharia do petróleo voltado 

para a graduação. E o curso de especialização em engenharia de petróleo e 

gás também formou mais de seis turmas. 

  O fundador do curso de petróleo e gás da UNP é ex-funcionário da 

PETROBRAS. Já o diretor do curso de Ciência e tecnologia em petróleo e gás 

é ex-aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, formado em 

química e atualmente é doutorando ligado ao programa de pós-graduação em 

engenharia química da UFRN. 

Na UNP do município de Mossoró entrevistou-se o diretor adjunto do 

curso de petróleo e gás. Conforme o entrevistado, a instituição no município 

oferece o curso  petróleo e gás, criado em 2008, o curso de especialização 

criado em 2010 e mestrado em engenharia de petróleo e gás em fase de 

implantação (os dados são referentes a data da entrevista, realizada no 

primeiro semestre de 2011). Na graduação tecnológica aprova-se em torno de 

100 alunos por vestibular. Quanto a especialização, há turmas com cerca de 35 
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alunos.  Quanto ao corpo docente, em torno de 60% dos professores são 

especialistas. O entrevistado é formado em química pela UFRN. 

No âmbito da instituição também são desenvolvidos projetos de 

pesquisa referentes à indústria petrolífera. São assuntos relacionados à 

melhoradores de cascalho, melhoradores de fluxos, tratamentos de efluentes, 

projetos na área de segurança no trabalho da indústria petrolífera, etc. 

Alguns professores da UNP também são funcionários da PETROBRAS. 

Na graduação a universidade mantém aproximadamente 465 alunos no curso 

de petróleo e gás. O curso é constituído de seis semestres. Há convênios entre 

a UNP e empresas privadas como a UTC engenharia, a San Antonio e a J. 

Patrício, que recebem alunos em caráter de estágio. 

 

- O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

 

O núcleo do SENAI, existente em Mossoró, também possui cursos 

atrelados à indústria petrolífera. A primeira turma de petróleo e gás concluiu o 

curso técnico no primeiro semestre de 2011. Em entrevista de campo 

conversou-se com o supervisor pedagógico.  De acordo com suas informações 

o curso nasceu entre 2008/2009 e forneceu aprendizagem técnica a 

aproximadamente 25 alunos. O entrevistado afirmou que o foco do SENAI é 

fornecer atendimento à indústria. Assim, as empresas de petróleo solicitam à 

instituição cursos de aperfeiçoamento para seus trabalhadores. Todos os 

cursos da instituição são profissionalizantes. Dentre os cursos oferecidos pelo 

SENAI especificamos no Quadro 11, aqueles relacionados à atividade 

petrolífera. 

 

Quadro 11 – Cursos oferecidos no SENAI de Mossoró ligados a indústria 

petrolífera. 

Cursos oferecidos no SENAI do município de Mossoró ligados a 

indústria petrolífera 

Criados a partir do ano de 2002 Técnico em automação 

Técnico em segurança 

Técnico em mecânica 
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Técnico em eletromecânica 

Técnico em metalurgia 

(solda e estruturas metálicas) 

Petróleo e gás 

Cursos especificamente 

direcionados aos trabalhadores 

da empresa SAN ANTONIO 

Sondador 

Operador de sonda de perfuração 

1ºs socorros e SMS 

Fonte: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 2011. 

 

O SENAI também atua junto a PETROBRAS com a parceria do 

PROMINP. A relação vem sendo sacramentada por meio da implementação de 

laboratórios com minissondas e torres de perfuração (para aulas práticas). Na 

montagem dos laboratórios, o custo financeiro é direcionado pela PETROBRAS 

e pela própria instituição.  

 

- O sindicato dos petroleiros do RN (SINDIPETRO) 

 

O sindicato dos petroleiros do Rio Grande do Norte (SINDIPETRO) 

possui duas instalações, uma em Natal e outra em Mossoró. Estão atrelados a 

este sindicato tanto os trabalhadores da iniciativa privada quando da 

PETROBRAS. Em entrevista realizada com o presidente do sindicato a 

principal pauta de reivindicações diz respeito à terceirização da atividade. 

Atividades antes tidas como permanentes, como por exemplo os 

operadores de produção, estão sendo terceirizadas. No estado 81% do quadro 

de trabalhadores é terceirizado. Para cada trabalhador próprio a PETROBRAS 

mantém 4,2 trabalhadores terceirizados. De acordo com os dados do 

SINDIPETRO, ao todo, são 2.654 trabalhadores próprios e 11.294 de 

empresas terceirizadas. Isso significa que muitas atividades referentes ao 

processo produtivo encontram-se ocupadas por mão de obra terceirizada. 

No “ativo de produção” de Mossoró, que reúne grande quantidade de 

campos terrestres, esta relação apresenta-se ainda maior. Os terceirizados 

chegam a 90,1% do total de 8.730 trabalhadores. Guamaré, na Refinaria Clara 

Camarão, que demanda trabalho com elevado grau de especialização, a mão 
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de obra terceirizada responde por 44%. São 369 trabalhadores, num total de 

836. 

Está ainda na pauta de reivindicações a redução da jornada de trabalho 

para 40 horas (atualmente a jornada é de 44 horas semanais); a equiparação 

dos salários de todas as empresas; o resgate do monopólio da PETROBRAS 

por parte da União. Segundo o diretor do sindicato, o governo federal vem 

comprando as ações da PETROBRAS no mercado.  

O sindicato possui 2.524 sindicalizados, correspondentes ao setor 

privado, aos aposentados e pensionistas e aos trabalhadores da PETROBRAS 

que estão em atividade. Não são todas as empresas terceirizadas que 

possuem trabalhadores sindicalizados ao SINDIPETRO. O sindicato está ligado 

aos trabalhadores das seguintes empresas: DJ, EMPERCOM, HALLIBURTON, 

PERBRAS, RAL, SCHULUMBERGER, DRILLFOR, ETX, COCK Petróleo, 

PLENA, Grupo San Antônio, e FALCOMBAUER. Segundo as informações 

obtidas ainda junto ao sindicato, a maioria dos trabalhadores é natural do 

município de Mossoró e residem na cidade. Quanto ao nível de salário desses 

trabalhadores, há uma variação entre o segmento público e privado (Quadro 

12). 

 

Quadro 12 – Cargos e salários de trabalhadores dos campos de petróleo – 

técnicos / Salários com adicionais em R$. 

PETROBRAS  

Operador I 1.425,84 

Operador II 1.567,80 

Operador III 1.725,36 

Operador IV 1.896,96 

Operador V 2.087,28 

Operador VI 2.296,32 

Operador VII 2.525,64 

TERCEIRIZADAS  

Técnico Jr 2.003,04 

Técnico I 2.304,12 

Técnico II 2.648,88 

Técnico III 3.046,68 
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Técnico IV 3.503,76 

Técnico V 4.029,48 

Técnico VI 4.633,20 

Fonte: Sindicato dos Petroleiros do RN (SINDIPETRO), 2011. 

 

Conforme o quadro acima, os salários dos operadores da PETROBRAS 

e dos técnicos das empresas privadas são diferenciados. Nesses níveis a 

exigência é de nível médio, com formação especializada. O quadro revela uma 

vantagem salarial dos trabalhadores do segmento privado, em relação à 

empresa pública. Porém, há uma volatividade expressiva de empresas no 

território. O fato se deve em parte à natureza dos contratos exercidos entre as 

empresas terceirizadas e a PETROBRAS. Os contratos de serviços das 

empresas duram em média três ou quatro anos. Emprega-se e desemprega-se 

muito rapidamente. Além disso, segundo o sindicato, em visita ao Campo do 

Amaro na hora do almoço, percebeu-se que havia uma separação entre os 

trabalhadores da PETROBRAS que almoçavam em restaurante de boa 

infraestrutura e os funcionários da SKANSKA que almoçavam em outro 

restaurante de infraestrutura inferior. 

O círculo de cooperação atrelado ao circuito espacial da produção 

petrolífera no Rio Grande do Norte é marcado majoritariamente pela demanda 

em pesquisa e formação profissional. Mas temos também a presença dos 

fluxos de comunicação, capitais, ordens e informação, garantindo a articulação 

dos lugares e agentes dispersos geograficamente. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O espaço geográfico é uma realidade em processo permanente de 

transformação. Foi na busca de estudarmos essas transformações no território 

norte-rio-grandense que elaboramos a problemática e os objetivos de nosso 

trabalho. A estrutura teórica e empírica utilizada permitiu-nos avaliar em que 

medida o circuito espacial da produção petrolífera vem acrescentando 

elementos, transformando o sistema de materialidades e de ações e 

reestruturando algumas situações geográficas presentes no território do Rio 

Grande do Norte.  

Vinculado a esse sistema, que é um híbrido de formas e movimento, 

identificamos os principais sistemas de objetos e de ações presentes na 

atividade petrolífera do território potiguar e resgatamos os principais eventos e 

motivações que favoreceram a instalação da indústria petrolífera no local. 

Compreendemos que a atividade econômica implantou-se no estado no limiar 

do período técnico-científico-informacional e dentro de um contexto de 

expansão e modernização do meio geográfico brasileiro.  

A década de 1970 foi emblemática para o território brasileiro, pois nesse  

período despontaram fenômenos espaciais como a dispersão seletiva do meio 

técnico-científico-informacional. O processo que antes estava concentrado na 

região polarizada de São Paulo e em algumas cidades litorâneas brasileiras se 

disseminou pelo país, inclusive, se interiorizando. Ocorreram mudanças no 

perfil produtivo das regiões, dentre elas a nordestina. Em um momento em que 

o planejamento estatal convergia para uma integração territorial (com vistas à 

consolidação de um mercado interno e do aumento do consumo), os capitais - 

juntamente à tecnologia e às formas de organização - buscaram novos 

espaços, além da região concentrada.   Assim, novas materialidades foram 

criadas e sobrepostas aos sistemas de engenharia já existentes no Rio Grande 

do Norte.  

Nesse contexto vimos crescer no território potiguar um conjunto de 

objetos e ações pertencentes à indústria petrolífera: os capitais fixos 

(plataformas, unidades de bombeio mecânico, linhas de injeção, vaporduto, 

píer, estradas, estações de coleta, oleodutos e gasodutos, unidade industrial, 

etc.) e capitais constantes (maquinários, veículos, etc.). O que trouxe o 
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aumento e a importância dos fluxos e da circulação, principalmente de dinheiro 

e de pessoas, dando um relevo à vida de relações de alguns lugares.  

A implantação do circuito espacial da produção petrolífera em áreas do 

Rio Grande do Norte tidas como espaços de reserva de circuitos espaciais 

produtivos até meados de 1970 provocou intensas transformações, 

acarretando mudanças na configuração do território, na estrutura populacional, 

empregatícia, e também no quadro politico, econômico e cultural.  Algumas 

variáveis estruturantes do atual período histórico – a globalização – tem se 

sobressaído como responsáveis desse processo. 

Tanto a constituição quanto o uso do território pela atividade petrolífera 

exigem parcelas volumosas de informação. Essa variável constitui um 

elemento-chave para o funcionamento do circuito espacial de produção, na 

medida em que possibilita o conhecimento do território, retroalimentando o 

processo de produção-distribuição-troca-consumo. 

No Rio Grande do Norte, graças à possibilidade dos avanços científicos 

nos estudos geológicos, geofísicos e também na área da teledetecção temos 

uma quantidade relevante de dados sobre o estrato geológico, geomorfológico 

e no uso do solo do estado, no que tange à Bacia Potiguar. Dados geofísicos, 

com a presença da sísmica 2D e 3D, o imageamento  terrestre e marítimo são 

exemplares. O papel da ciência e da pesquisa vem sendo fundamental no 

desenvolvimento e na evolução de tecnologias favoráveis a descoberta de 

rochas-reservatórios de petróleo e gás natural.  

Buscando compreender as qualidades da informação referentes à 

indústria petrolífera potiguar, decifrar seus usos e reconhecer seus produtores 

e consumidores, entendemos que, aqueles que produzem a informação são 

também os detentores da mesma: as corporações. No momento em que são 

produzidas em campo constituem dados secretos de cada corporação. Só se 

tornam informações abertas (disponibilizadas publicamente no site da ANP), 

quando já foram utilizadas para os seus determinados fins. Possuem 

abrangência global, haja vista serem produzidas a partir de técnicas 

desenvolvidas, na maioria das vezes, em outros países, por firmas 

multilocalizadas e fazer uso de satélites de alcance mundial: eis a qualidade da 

informação.  



P á g i n a  | 185 

 

Mas são os detentores dos dados que definem os seus usos sobre o 

território. Temos então, a relação entre dois elementos: o conhecimento técnico 

e a ação - a política - mediante os usos da informação, que no caso das 

empresas petrolíferas estão voltadas para a acumulação do lucro. Assim, a 

informação, sobretudo das grandes corporações pode ser contabilizada como 

capital orgânico, indispensável para a criação e recriação da mais-valia. 

Os sistemas de informação globalmente organizados se compõem e se 

expandem com instrumentos de trabalho peculiares. São sistemas técnicos 

sofisticados, que se organizam como um fundamento do trabalho 

contemporâneo, uma nova forma de trabalho e também um dado relevante na 

divisão social e territorial do trabalho. A especialização da mão de obra, 

necessária à produção e ao tratamento dos dados obtidos na etapa da 

pesquisa e prospecção da bacia geológica potiguar se apresenta como 

resultante dessa sofisticação dos sistemas de informação.  

Todas as etapas do circuito espacial da produção petrolífera fazem uso 

da tecnologia de ponta e de objetos constituídos de ciência e informação. Esse 

fato influenciou na complexidade do mercado de trabalho local a partir da 

inserção de novas ocupações exigentes de qualificação e da especialização da 

mão de obra. A presença da PETROBRAS, das demais empresas produtoras 

de petróleo e das empresas que fornecem serviços e equipamentos vem 

criando oportunidades de trabalho mais numerosas e diversificadas. 

Para atender as demandas da indústria petrolífera nas atividades de 

exploração e produção, ocorre a divisão de mercado, em que as tarefas que 

dispendem tecnologia mais avançada e tarefas mais sofisticadas são 

controladas por grandes empresas nacionais e transnacionais, e os serviços e 

equipamentos de baixo conteúdo tecnológico são controlados por empresas 

menores, de escala local. Assim, conforme temos uma divisão de mercado, 

temos também um padrão ocupacional e salarial dividido e heterogêneo.  

A presença de profissionais especializados e qualificados com altos 

rendimentos salariais demanda novos equipamentos urbanos. Surge no espaço 

intraurbano uma nova classe média com novos costumes. No município de 

Mossoró tornou-se comum a construção dos condomínios residenciais 

fechados de médio e alto padrão, pousadas e hotéis, instituições de ensino e 

serviços de saúde privados, além de um expressivo “boom” da construção civil, 
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com erguimento de inúmeros prédios residenciais também de alto padrão. O 

poder público de Mossoró tem dotado o centro da cidade de equipamentos e 

eventos usados por essa classe média, como por exemplo, a construção do 

teatro Dix-huit Rosado e do corredor cultural da cidade. 

O processo de terceirização se revela como um fenômeno expressivo 

quando abordamos o mercado de trabalho. Um exemplo é a contratação de 

recursos humanos em Mossoró de empresas prestadoras de serviços pela 

PETROBRAS. Os regimes de contratos, que acontecem de acordo com as 

licitações realizadas pela empresa, acarretam uma mobilidade muito grande de 

empresas e trabalhadores pelo território.  

As etapas referentes ao processo produtivo são realizadas tanto por 

trabalhadores qualificados, como também por trabalhadores menos 

especializados (geralmente terceirizados), que operam atividades com menor 

grau de ciência e informação. As Três unidades administrativas da 

PETROBRAS (os ativos de produção) que administram toda a atividade 

petrolífera no estado também agregam profissionais com diferentes níveis de 

qualificação, concursados e terceirizados. 

 O processo de terceirização dos postos de trabalho é um elemento do 

programa de gestão da PETROBRAS, pois se torna mais lucrativo para a 

corporação a contratação em algumas atividades. No entanto, a terceirização 

constitui uma dinâmica que vem se impondo em nível mundial, desde a 

implementação de normas neoliberais na economia de vários países.  Esse 

sistema neoliberal se materializa nas empresas pela flexibilização, 

principalmente nas formas de vínculos empregatícios temporários – 

contratação por prazo determinado de tempo – o que desemboca na 

precarização das relações e condições de trabalho. 

O fato dos campos de produção estarem localizados de maneira 

dispersa por toda a região produtiva do petróleo e gás natural no Rio grande do 

Norte acrescenta às interações espaciais um fluxo robusto de pessoas, 

configurando usos diferenciados das cidades e das vias de fluidez. Isso 

acontece principalmente no município de Mossoró por ser a cidade que 

concentra um grande fluxo de pessoas que trabalham na atividade petrolífera, 

e por ser também um centro regional localizado em plena área de produção.  
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A cidade é usada como local de residência para os petroleiros que 

trabalham em municípios pequenos. Estes preferem residir em Mossoró, tendo 

em vista que a cidade conta com diversos equipamentos urbanos. Assim, o uso 

do território é marcado por um significativo fenômeno: o deslocamento pendular 

dos trabalhadores (entre Mossoró e os demais municípios onde acontecem as 

atividades da produção de petróleo e gás natural).  

Também há um deslocamento expressivo de pessoas entre os 

municípios da região produtora de petróleo e as cidades de Natal e Fortaleza. 

O regime de trabalho de alguns trabalhadores vinculados à PETROBRAS 

(cujos dias de trabalho, assim como as folgas, são concentrados) permite que 

mesmo trabalhando em municípios distantes, residam em Natal ou Fortaleza 

(muitos trabalham “embarcados” nas plataformas marítimas).  

O círculo de cooperação da indústria petrolífera no território potiguar é 

outro elemento importante dentro do circuito espacial da produção petrolífera, e 

dele decorrem expressivas interações espaciais. Os círculos de cooperação se 

territorializam de acordo com especificidades decorrentes de cada atividade 

econômica. Sem dúvida, o nexo mais expressivo que o círculo de cooperação 

da indústria petrolífera mantém está ligado à parceria realizada com as 

universidades, institutos federais e núcleos profissionalizantes. Estes 

equipamentos promovem a atração de pessoas para as cidades que oferecem 

estes serviços, incrementando ainda mais a urbanização de cidades que já 

atuam como centralidades na rede urbana do estado.  

Observamos a criação de diversos centros de pesquisa em ciência, 

tecnologia e qualificação de mão de obra articulados às demandas da região 

produtiva do petróleo. Estes equipamentos estão fixados de forma bastante 

concentrada nas duas maiores cidades do estado: Mossoró e Natal. Mas atuam 

também em forma de rede, articulados com cidades brasileiras como São 

Paulo e Rio de Janeiro. Assim, os diferentes agentes se relacionam em 

diferentes escalas de poder. 

Esses fenômenos afirmam a centralidade da cidade de Mossoró como 

um centro sub-regional e Natal como centro regional (de acordo com o estudo 

da REGIC – Região de Influência das cidades, 2007). Seus territórios têm-se 

diversificados, com a inclusão, ou desenvolvimento de novas atividades e 

interações que demandam a expansão das conexões entre os centros 
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regionais e metropolitanos, até mesmo, com suas articulações internacionais. 

O fato se manifesta territorialmente por um padrão de urbanização que 

incorpora novas áreas às cidades e instala novas estruturas de habitação e 

consumo, como condomínios fechados, flats, apart hotéis e shopping-centers. 

 Os efeitos da reestruturação produtiva, aliada a exigência de recursos 

humanos com alto grau de qualificação e o processo de flexibilização e 

precarização do trabalho, ampliam as disparidades sociais. As expectativas 

geradas pela presença de expressivos circuitos espaciais produtivos 

ocasionam movimentos populacionais em direção as cidades.  

No caso do Rio Grande do Norte, a cidade de Mossoró concentra tanto a 

migração do campo para a cidade quanto à chegada dos fluxos migratórios que 

se originam (principalmente) nos municípios de sua região de influência. Muitas 

vezes sem conseguir desempenhar as tarefas requeridas no mercado de 

trabalho, tanto os migrantes quanto os próprios citadinos que não conseguem 

se inserir nos circuitos espaciais produtivos acabam fazendo parte de 

segmentos marginalizados da população. Essas questões ampliam os 

problemas urbanos: cresce a demanda por transportes, moradia digna, 

infraestrutura urbana, equipamentos sociais (como escolas e postos de saúde) 

e empregos.  

Compreendemos então, a região produtiva do petróleo potiguar como 

um território globalizado, que está inserido em um circuito produtivo de 

proporções mundiais, onde as relações longínquas e frequentemente 

estrangeiras criam uma lógica territorial extrovertida. Com o início da produção 

do petróleo e gás natural no Rio Grande do Norte os municípios produtores 

passaram a fazer parte de uma topologia de grandes corporações. Essas 

novas hierarquias, em que o território está inserido, se sustentam conforme a 

capacidade da região em satisfazer os reclames coorporativos.  

O território nacional vem sendo configurado como uma “colcha de 

retalhos” a partir da diferenciação dos lugares. Dessa forma, a divisão territorial 

do trabalho torna-se mais complexa. No Rio Grande do Norte temos à 

aglutinação de atividades similares ou complementares à atividade petrolífera 

em uma região. Essa agregação tem efeitos econômicos e territoriais 

importantes, tendo em vista que as empresas e agentes atuam no território 



P á g i n a  | 189 

 

conforme suas estratégias particulares, com objetivos e perspectivas próprias. 

O que ocorre então é uma fragmentação do território.  

A partir da inserção da PETROBRAS no território potiguar, vários 

lugares têm sido loco de funções vinculadas ao funcionamento da atividade 

petrolífera criando-se uma solidariedade organizacional47 entre situações 

geográficas diversas. As relações não exigem contiguidade espacial, podem 

ser pontuais, a proximidade exigida é organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 O termo solidariedade conforme explica Castillo (et al, 2007), não é por nós utilizado no 
sentido de fraternidade ou bonomia, mas trata-se de uma solidariedade social, cujo sentido foi 
retido de Durkheim (1960) denota coesão social. Coesão esta que é indissociável das relações 
de produção que desembocaram na forma capitalista. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
PESQUISADORA: SANDRA PRISCILA ALVES 
(MESTRANDA EM GEOGRAFIA). 

 

Questionário enviado à petróleo brasileiro s. a. (unidade E&P/UO-RNCE). 
 
EXPLORAÇÃO  
 
1- Na Bacia Potiguar Sedimentar a etapa de exploração acontece seguindo 

quais desses tipos de prospecções?  

 

- Prospecções magnetométricas. 

- Prospecções fotogramétricas aéreas. 

- Prospecções gravimétricas. 

- Prospecções sísmicas. 

- Prospecções radiográficas. 
- Prospecções estratigráficas. 
2- Aqui no Estado os testes de sísmicas acontecem conforme a literatura a 

seguir ou há alguma particularidade no processo?  

 

- “Na medida que se obtêm a partir de ondas de choque geradas por detonação 

de cargas explosivas em buracos de pequeno diâmetro; mediante dispositivos 

vibrantes o de percussão tanto em terra como em água, e mediante descargas 

explosivas subaquáticas de ar comprimido. O tempo transcorrido entre o 

começo da onda de choque e o retorno do eco se utiliza para determinar a 

profundidade dos substratos refletores” (KRAUS, p.6).  

 

 “Graças ao uso recente de super ordenadores para gerar imagens 

tridimensionais, a evolução dos resultados dos testes de sísmicas tem 

melhorado notavelmente” (KRAUS, p.6).  

3- Na bacia Potiguar Sedimentar tem se usado esses equipamentos? 

 

4- Na Bacia existem plataformas satélites, plataformas mais pequenas e 

plataformas submarinas?  Em caso positivo faz-se uso de fibra ótica na 

interconexão entre essas plataformas?  
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5- No processo de exploração, a PETROBRAS realiza toda a etapa do 

processo ou contrata também empresas no auxílio da atividade? No caso de 

contratar empresas, quem são elas? São locais (do Rio Grande do Norte) ou 

vêm de outros Estados? Quais Estados? 

 
PRODUÇÃO 

 
6- Quantas plataformas marítimas existem no Estado? Quantos operários 

trabalham nelas? Existem heliportos? Os operários e funcionários de apoio 

ficam hospedados nas próprias plataformas?  

 
7- Nesse sistema de logística existem empresas terceirizadas responsáveis pelo 

transporte e hospedagem dos funcionários quando estes estão embarcados? 

 
Quanto aos poços 
 

8- Na Bacia Potiguar existem poços: 
 
- De exploração? 

- De desenvolvimento? 

- De múltiplas zonas?  

- Esgotados ou quase esgotados? 

- De injeção? 

 
9- Quantos poços existem atualmente na Bacia e onde estão localizados? 

 

10- Na implantação e no funcionamento diário dos poços existem empresas 

terceirizadas ou todo o acompanhamento e manutenção é realizada pela 

própria PETROBRAS?  

 

11- A empresa possui sondas de perfuração (realiza o processo) ou terceiriza o 

serviço?  

 

12- Quais as funções exercidas pelas estações de produção e as estações centrais 

de tratamento e armazenamento? Quantas estações fazem parte do processo 

produtivo da Bacia Potiguar? Em que municípios estão localizadas? 
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13- O vaporduto originário da Termoaçu aumentou a produção dos poços? São 

quantos quilômetros de tubos? Existe algum mapeamento do vaporduto que 

possa ser cedido à pesquisa? 

 

REFINO 

 

14- O óleo cru que chega a RPCC e posteriormente é destinado as outras 

refinarias passa por algum processo inicial?  

 

15- Quais são os derivados produzidos atualmente no Pólo Industrial de Guamaré? 

Como são escoados (qual o tipo de modal) e para onde são destinados? 

 

16- Qual a capacidade de recebimento e tratamento da ETO e da Estação de 

Compressores em barris? 

 

17- A RPCC já produz diesel com teor de enxofre de 50 ppm? 

 

18- A RPCC já produz gasolina automotiva? 

 

19- A RPCC produz algum produto direcionado à exportação? 

 

20- Como está o andamento da planta de bicombustível? 

 

21- A PETROBRAS utiliza ou pretende utilizar a energia eólica produzida nos 

campos eólicos dos municípios de Guamaré? Possui parceria com alguma 

empresa na construção de algum campo eólico? 

 

22- O quadro de bóias possui capacidade para navios com quantas toneladas? 

 

 

23-  A RPCC recebe matéria-prima de outro lugar para transformar em derivados 

(outra base primária ou secundária localizada em algum outro Estado 

brasileiro)?  

 

24- Quantos funcionários trabalham no Pólo Industrial de Guamaré atualmente? 

Quantos são funcionários efetivos da PETROBRAS? 
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25- Quantas empresas terceirizadas atuam dentro do Pólo? 

 

26- Que etapas do processo produtivo do petróleo no Estado são monitoradas por 

meio de computadores?  

 

27- Existe relação entre o CENPES e a E&P RN-CE? Em caso positivo em que 

sentido ela acontece? 

 

DISTRIBUIÇÃO 

 

28- O gás de cozinha produzido abastece o mercado de quais Estados? Quem é a 

distribuidora responsável? 

 

29- O diesel produzido abastece o mercado de quais Estados? Quem é a 

distribuidora responsável?  

 

30- O querosene de aviação produzido na RPCC abastece quais aeroportos? Qual 

é a distribuidora responsável? Quem são as empresas concorrentes? 

 

31- A gasolina produzida na RPCC é escoada ou abastece o comércio do Estado? 

Em caso de ser escoada vai pra onde? Utiliza o sistema modal rodoviário ou 

hidroviário? Quem é a empresa distribuidora responsável pelo processo? 

 

32- No RN quem são os postos distribuidores? 

 

33- Os caminhões que vão até o Pólo fazem algum intercâmbio de produtos? Ex: 

traz um determinado elemento descarregando-o no Pólo e logo em seguida 

retorna com outro tipo de produto? 

 

34- Qual a finalidade da construção da estrada do óleo? Qual o ano de construção 

da estrada? A estrada foi construída totalmente com recursos da PETROBRAS 

ou ouve alguma parceria com o DER? 

 

35- A PETROBRAS construiu alguma outra estrada no Estado? 
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ROYALTIES 

 

36- A PETROBRAS arrenda locais de produção? Como ocorre a negociação 

com os proprietários das terras passíveis de ser exploradas?  

 

37- Quantos proprietários de terras recebem royalties atualmente no Estado? 

Como ocorre a negociação?  

 

QUANTO AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA 

 

38- Quantos funcionários da PETROBRAS - E&P RN-CE têm mestrado? E quantos 

têm doutorado? 

39- Em valores, qual a menor e a maior faixa de salário dos funcionários efetivos 

da empresa (concursados)? 
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