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RESUMO 

 

O objetivo central desta pesquisa foi averiguar e analisar os impactos socioambientais 

decorrentes da instalação das Unidades de Bombeio na área urbana de Mossoró (RN), 

sistema utilizado para a extração de petróleo. O petróleo, junto ao sal e a fruticultura 

irrigada, formam o tripé da economia mossoroense. Sua descoberta foi central no 

processo de reestruturação urbana recente de Mossoró, transformando suas funções e 

atribuindo-lhe uma nova posição na hierarquia urbana. No contexto atual, em que as 

preocupações com o meio ambiente têm alcançado maior visibilidade, bem como a 

sociedade civil procura reivindicar suas demandas de forma mais organizada, nos 

ocupamos da discussão acerca dos riscos trazidos pelas unidades de bombeio que 

encontram-se alocadas em áreas de adensamento urbano. Para tanto, buscamos 

compreender como se dá a atuação de dois grandes agentes produtores do espaço 

urbano mossoroense: de um lado, a Petrobras, empresa de economia mista, de 

importância global e com inegável influência na cidade; de outro, o poder público local, 

enquanto agente normativo e gestor do território municipal. Foi objetivo secundário 

dessa pesquisa, analisar as relações entre ambos os agentes, bem como o papel 

assumido por cada um deles, considerando a atividade petrolífera em sua importância 

econômica para a cidade, mas também em seu ônus ambiental e social. Para tal, nos 

valemos das legislações ambientais e urbanas, analisadas em escala nacional, estadual e 

local, cujo objetivo era verificar o cumprimento destas por parte da Petrobras. Nos 

empenhamos também em averiguar sobre o entendimento da população local acerca do 

significado real e simbólico das unidades de bombeio. 

 

Palavras-chave: Atividade Petrolífera, Risco Socioambiental, Planejamento 

Estratégico, Mossoró. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No atual período técnico-científico-informacional da economia globalizada, o 

fenômeno urbano é usualmente interpretado na universidade como rebatimento de 

fenômenos gerais que reverberam em espaços homogêneos. Entretanto, se a 

complexidade da divisão social, técnica e territorial do trabalho configura esses espaços 

e novos modos de produzi-los , também é verdadeiro que as funções da cidade e suas 

novas morfologias urbanas são produzidas a partir das condições naturais do território 

e/ou herdadas de tempos pretéritos. 

Na complexidade da modernidade, onde se encontram processos 

homogeneizadores de produção do espaço urbano e processos urbanos únicos, qual a 

leitura da cidade mais eficaz para o planejamento urbano? É possível articular teórica e 

metodologicamente os processos exógenos e os processos endógenos que constituem o 

espaço urbano? De que forma os habitantes da cidade percebem as transformações na 

paisagem urbana? 

Pretende-se, neste trabalho, seguir a pauta determinada pelo roteiro de questões 

acima aplicadas à escala intraurbana, onde revela-se a necessidade de caracterizar tanto 

os processos exógenos quanto os processo endógenos na produção da cidade moderna. 

De um lado, a divisão social, técnica e territorial do trabalho e sua (re)funcionalização 

do espaço urbano; de outro, a importância da morfologia urbana representada pelo sítio 

urbano e pelas rugosidades, que constituem o espaço físico herdado das múltiplas, 

sucessivas e justapostas ações sociais. O entendimento da realidade do fenômeno 

urbano remete à articulação destas duas ordens de fatores - endógenos e exógenos -, e 

cujo resultado garante que cada cidade contenha, simultaneamente, algo de universal e 

de particular. 

Realizar essa articulação de fatores não representa tarefa simples, como se 

denota, por exemplo, das discussões acadêmicas acerca da natureza do poder e das 

políticas públicas que têm por conteúdo a produção do espaço urbano. Equacionar a 

autonomia do político frente aos fluxos globais de capital é algo tanto mais complexo 

quanto maior for a consciência e participação das comunidades urbanas na formação 

dessas políticas. Essa é a importância dos estudos de caso, uma vez que o encontro de 

variáveis e escalas distintas produz realidades locais complexas e diferenciadas.  
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 Esses são os desafios teóricos e metodológicos enfrentados nesta pesquisa, cujo 

objetivo é averiguar e analisar os possíveis impactos socioespaciais decorrentes da 

implantação de infraestruturas pela indústria petrolífera, com ênfase especial às 

Unidades de Bombeio (UB), localizadas em área urbana. A cidade escolhida foi 

Mossoró, cidade polo regional do estado do Rio Grande do Norte
1
, e um dos maiores 

produtores em terra de petróleo. 

Numa investigação exploratória, notamos que parte expressiva do setor 

industrial na região semiárida nordestina depende diretamente da exploração direta de 

recursos naturais locais, algo que se replica no caso do município de Mossoró, que, até 

recentemente, não apresentava expressividade no segmento industrial para além do 

extrativismo mineral. 

Como problemática da pesquisa, buscou-se averiguar de que modo importantes 

agentes produtores do espaço mossoroense – a Petrobras e o poder público local – se 

posicionam e atuam frente às questões sociais e ambientais relacionadas ao 

desenvolvimento e operacionalização das atividades petrolíferas, especialmente no caso 

da instalação das UB alocadas do perímetro urbano mossoroense.  

A indústria de extração de petróleo e gás natural é recente quando comparada a 

atividade salineira, porém originou sucessivas rupturas e impactos socioeconômicos e 

ambientais na cidade de Mossoró. Desse modo, a problemática relacional proposta por 

Raffestin (1993) revela uma abordagem cujo poder é o centro das relações 

multidimensionais. Enquanto o Estado atua como agente normativo e regulador em base 

territorial, as forças de mercado se estabelecem em redes promotoras e organizadoras de 

fluxos financeiros, produtivos, informacionais e comerciais.  

Esse panorama não parece se diferenciar no caso de uma empresa estatal como a 

Petrobras, pois que submetida à lógica capitalista. Nessa perspectiva, torna-se evidente 

que os processos de produção e de configuração da cidade e do espaço urbano refletem 

diretamente a multiplicidade de intencionalidades, muitas vezes, divergentes e até 

contraditórias entre si.  

Assim, propomos uma abordagem do urbano nas perspectivas de Milton Santos 

(1994) e Paul Singer (1974), que podem auxiliar na análise da cidade no contexto da 

                                                 

1 Mossoró é classificada, de acordo com o IBGE, enquanto Capital Regional C. Classificação 

estabelecida pela Região de Influência das Cidades, 2007, IBGE. Disponível em: < 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf>. Acesso em: Setembro de 2013. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf
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urbanização e da sucessão de morfologias urbanas, respectivamente. Afinal, o próprio 

espaço físico da cidade revela sua apropriação seletiva, na qual a cidade é condição para 

a produção e para o consumo. 

Desse modo, reconhecer uma economia política do urbano implica em 

considerar a sucessão e sobreposição de divisões territoriais do trabalho, que resultam 

da inserção das técnicas e das decisões políticas. A inserção e reconfiguração da técnica 

promoverão, consequentemente, novas morfologias urbanas. E cada nova divisão do 

trabalho culmina em uma refuncionalização das atividades econômicas, e altera a 

hierarquia dos lugares. Desta forma, estabelece-se uma complexa relação entre os 

diferentes agentes produtores do espaço urbano, que ampliam seu poder de alcance na 

configuração espacial, impedindo que hoje a produção do espaço urbano se dê de 

maneira aleatória. 

Na atualidade, as grandes empresas detêm a primazia sobre o uso das técnicas, 

bem como no que diz respeito à configuração dos circuitos espaciais e especializações 

produtivas que resultam em novas configurações ao espaço. Mas também elas estão ao 

alcance das normas do poder público, notadamente uma empresa estatal como a 

Petrobras. Desse modo, as relações tecidas entre os diversos agentes econômicos e 

políticos definem o modo de organização/configuração do espaço, produzindo 

diferenciações e indicando os espaços luminosos - aqueles que mais acumulam 

densidades técnicas e informacionais e, portanto, mais aptos a atrair atividades com 

maior conteúdo em capital, tecnologia e organização (SANTOS, 1994). 

A partir desta concepção buscamos, como objetivo secundário, discutir o papel 

do poder público, especialmente do poder público local, na conformação e gestão do 

território. Para tanto, vimos como necessária a discussão acerca da legislação vigente 

que trata das questões ambientais e urbanísticas, já que o poder público tem como 

função o estabelecimento de normas e leis em benefício da população. 

O interesse em pesquisar os impactos socioambientais advindos da instalação 

das infraestruturas petrolíferas em Mossoró foi ainda motivado por estudos 

antecedentes, desenvolvidos no curso de graduação em Geografia, que já contemplavam 

Mossoró, porém sob outra perspectiva: a da reestruturação urbana nas cidades médias 

brasileiras, sendo este um reflexo do processo mais recente de reestruturação produtiva. 

 A reestruturação produtiva diz respeito a uma série de elementos inerentes à 

emergência de uma nova fase no desenvolvimento do modo de produção capitalista em 
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escala global, analisada em Harvey (2004) e Benko (1996) como regime de acumulação 

flexível. Assim, muitas cidades têm sido geridas com a finalidade de que seu poder de 

competitividade seja aumentado. 

Como desdobramento da reestruturação produtiva observa-se a ocorrência de 

mudanças significativas no processo de urbanização, e em decorrência, na produção de 

novas formas urbanas, que podem acarretar em riscos e até mesmo diversos incômodos 

à população, conforme será apresentado no decorrer do trabalho. 

Embora a investigação sobre a existência de petróleo em Mossoró tenha se 

iniciada na década de 1940, a Petrobras se instalou na cidade somente na década de 

1980, e com ela estabeleceram-se outras empresas prestadoras de serviços. Ligadas 

diretamente à cadeia do petróleo estão diversas atividades como extração, apoio à 

extração, fabricação e utilização de máquinas e equipamentos para prospecção e 

extração de petróleo, dentre outras. São poços em terra, plataformas marítimas, portos 

especializados, oleodutos, refinarias, e toda uma vasta gama de fornecedores de peças e 

equipamentos fundamentais para as atividades de extração, beneficiamento, 

armazenamento e transporte do produto. 

No Brasil, o modelo de Estado Planejador ou Desenvolvimentista, especialmente 

a partir do pós-Segunda Guerra, visava promover mudanças estruturais, acelerando a 

industrialização nacional, a modernização da agricultura e a infraestrutura necessária à 

urbanização. Porém, nos anos 90, a centralidade do Estado enquanto agente econômico 

foi gradualmente substituída pelo modelo Neoliberal ou de Estado-Mínimo, que 

acompanha a hegemonia do capital financeiro internacionalizado (e de seus países 

centrais) sobre as atividades produtivas em escala mundial. Nesse contexto, parte do 

processo produtivo desenvolvido pela Petrobras é terceirizada para empresas nacionais e 

multinacionais. Esse é um aspecto bastante relevante no entendimento das novas 

dinâmicas socioeconômicas assumidas por Mossoró, pois as atividades ligadas ao setor 

petrolífero demandam qualificação profissional em graus diversos e conferem à cidade 

um papel importante na divisão técnica e territorial do trabalho. 

A chegada da Petrobras na cidade acarretou em mudanças significativas também 

em seu sítio urbano, uma vez que as atividades de apoio logístico e administrativo 

necessitam de áreas livres e grandes espaços para galpões, salas e oficinas. É, ainda, 

imprescindível a disponibilidade de infraestrutura que ofereça mobilidade e circulação 

de grandes maquinários e equipamentos diversos, razão pela qual algumas das áreas 
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rurais ocupadas inicialmente pela empresa foram inseridas no processo de expansão do 

perímetro urbano por iniciativa do poder público municipal. Essa ação emergencial da 

municipalidade põe em evidência a ausência de políticas urbanas eficientes ao 

ordenamento do crescimento da cidade, conteúdo de suma importância que deve estar 

contido no Plano Diretor. 

Analogamente, a análise das políticas ambientais acaba por ser contextualizada 

no processo de reestruturação do espaço produtivo urbano. O objetivo de análise dos 

impactos socioambientais referentes à implantação das UB no perímetro urbano 

mossoroense, se vale da análise de documentos como o Plano Diretor e de entrevistas 

dirigidas aos moradores das proximidades. Assim, a reestruturação produtiva aparece 

atrelada à questão da transformação da paisagem urbana, através da inserção de um 

conjunto de estruturas materiais que influencia na dinâmica e nas funções exercidas pela 

cidade, bem como na percepção que a população e outros agentes passam a ter sobre os 

equipamentos urbanos. 

Desse modo, destaca-se a importância dos fixos (galpões, escritórios, oficinas) e 

fluxos (estradas, ferrovias, dutos) da atividade petrolífera, uma vez que os primeiros 

detêm informações que viabilizam maior controle sobre o processo; enquanto os 

segundos são responsáveis por intensificar a fluidez do/no território: 

 

É a partir, sobretudo, do funcionamento das redes, que podemos falar 

de verticalidades, esse "espaço" de fluxos formados por pontos, 

dotado de um papel regulador em todas as escalas geográficas, 

enquanto se renovam ou se recriam horizontalidades, isto é, os 

espaços da contiguidade. A noção de racionalidade do espaço também 

emerge das condições do mundo contemporâneo, mostrando como a 

marcha do capitalismo, além de ensejar a difusão da racionalidade 

hegemónica nos diversos aspectos da vida econômica, social, política 

e cultural, conduz, igualmente, a que tal racionalidade se instale na 

própria constituição do território (SANTOS, 1996, p. 15). 

 

O conceito de paisagem urbana, de modo simplificado, pode ser entendido como 

a maneira em que prédios, ruas, edifícios, veículos automotores, sinalizações de trânsito 

e outros elementos se organizam dentro do perímetro urbano, apresentando uma ou 

outra conformação. Em certa medida, a paisagem urbana é um conceito que exprime o 

artifício de tornar coerente e organizado, no âmbito visual, o emaranhado de edifícios, 

ruas e espaços públicos e privados que constituem o espaço urbano, considerando, 

também, o meio natural como parques, bosques, praças, etc.: 
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Tudo isso torna a leitura da paisagem, e a fortiori do espaço, 

extremamente difícil. A dificuldade, no entanto, é talvez mais aparente 

que real. Se existe multiplicidade, é a dos objetos individuais, e o que 

procuramos não é uma lei dos objetos. Objetos não passam de 

objetivações e individuações. O que nos interessa é a lei do 

movimento geral da sociedade, pois é pelo movimento geral da 

sociedade que apreendemos o movimento geral do espaço (SANTOS, 

1986, p. 38). 

 

No caso mossoroense, o desenvolvimento do setor petrolífero tem dependido da 

disponibilidade das jazidas de petróleo locais. Este é o fator que justifica a distribuição 

das unidades de bombeio inclusive no perímetro urbano. Estas formas, embora 

evidentes na paisagem urbana, podem não ser compreendidas em todas as suas 

dimensões pelos moradores da cidade, caso dos fatores de risco que abordaremos ao 

longo da dissertação: 

 

Diante da paisagem, ou nossa vontade de apreendê-la se exerce sobre 

conjuntos que nos falam à maneira de cartões postais ou, então, nosso 

olhar volta-se para objetos isolados. De um modo ou de outro, temos a 

tendência de negligenciar o todo; mesmo os conjuntos que se 

encontram em nosso campo de visão nada mais são do que frações de 

um todo (SANTOS, 1986, p. 35). 

 
As legislações estabelecidas para o espaço urbano também exercem influência 

direta na conformação da paisagem, já que vão determinar os tipos de uso e ocupação 

do solo, bem como outorgar ou não a instalação/alocação dos diversos tipos de 

equipamentos infraestruturais, evidenciando o papel de gestor que cabe ao poder 

público nas diferentes escalas. 

O Plano Diretor de Mossoró, em conjunto com as leis ambientais municipais e 

leis de ordenamento do uso do solo urbano, permite inferir sobre as lógicas de gestão 

territorial, revelando, assim, a mescla de interesses divergentes ou convergentes dos 

diversos agentes envolvidos na produção e organização do espaço urbano mossoroense. 

Atrelado à análise dessas estruturas, nos propomos a verificar ainda a existência 

de um Planejamento Estratégico tanto por parte do poder público municipal, quanto pela 

Petrobras, a fim de inferir sobre cenários futuros no tocante ao desenvolvimento da 

atividade petrolífera e à expansão urbana de Mossoró. Vale destacar que o planejamento 

estratégico tornou-se uma necessidade com o desenvolvimento da revolução industrial, 
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processo este que promoveu alterações significativas na estrutura econômica da 

sociedade e na produção do espaço. Com essas mudanças, surge a necessidade de 

sistematizar e gerir a produção, e os problemas sociais dela decorrentes. Neste contexto, 

entre o final do século XIX até a década de 1920, emergem algumas ideias 

revolucionárias no sentido de gerir empresas e instituições, estimulando, assim, o uso do 

planejamento estratégico como ferramenta de gestão, tornando conhecidos os métodos 

inovadores de Taylor, Fayol e Ford. 

Outros fatores que estimularam o planejamento estratégico foram as duas 

grandes guerras, que acabaram por obrigar os Estados beligerantes e, em particular suas 

forças armadas e segmentos do complexo militar-industrial, a desenvolverem técnicas e 

ferramentas que otimizassem seus recursos, especialmente logísticos. Reforça-se, assim, 

o planejamento estratégico como ferramenta decisiva para o desenvolvimento de ações 

de médio e longo prazos. 

Em relação ao planejamento estratégico do Estado, o Brasil desenvolveu entre os 

anos de 1940 e 1970 uma experiência razoável em matéria de planejamento 

governamental. Caso do Plano Salte (saúde, alimentação, transportes e energia), logo 

após a Segunda Guerra, e do Plano de Metas, no governo de Juscelino Kubitschek, até 

os mais recentes planos plurianuais determinados constitucionalmente e, a partir dos 

quais, o Estado brasileiro empreende diversas ações de planejamento e organização do 

processo de desenvolvimento econômico. 

Na iniciativa privada, é a partir de 1950 que as mudanças começaram a ser mais 

intensas. A cada década, novos conceitos e aplicações de planejamento estratégico 

foram surgindo, impactados por áreas como Marketing, Finanças, Produção e 

Tecnologia. No entanto, o planejamento estratégico como é conhecido hoje surgiu 

somente no início da década de 1970, já que nas duas décadas anteriores os 

administradores empregavam um planejamento de base mais operacional. 

 No tocante ao aumento das preocupações ambientais, o planejamento estratégico 

empresarial visa à máxima utilização dos recursos naturais, porém causando o menor 

impacto e a menor agressão possível ao meio ambiente em razão das normas de 

proteção ambiental existentes em diversas escalas. É justamente em confluência com 

essa nova visão sobre o meio natural e suas fragilidades, que muitas empresas, em 

especial, as de grande porte, têm incluído em seus processos de planejamento 

estratégico estudos sobre os possíveis impactos ambientais decorrentes do 
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desenvolvimento e da operacionalização de suas atividades. Como exemplo, a Petrobras 

desenvolveu as DSMS - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, uma espécie 

de cartilha na qual constam normas e orientações sobre responsabilidade social, 

preservação do meio ambiente e a melhoria da segurança. É objetivo secundário deste 

trabalho ver como essa política empresarial reverbera no espaço urbano mossoroense 

em relação aos riscos socioambientais decorrentes da localização das instalações 

petrolíferas. 

O planejamento estratégico será avaliado em nosso trabalho enquanto ferramenta 

de gestão também pelo poder público municipal, enquanto instrumentos de utilização 

contínua e sistemática com finalidade de projeção para ações futuras voltadas ao 

planejamento urbano. Analisaremos no processo de planejamento urbano os pontos 

concernentes às questões ambientais, uma vez que na atualidade o discurso ambiental 

caminha lado a lado com o construir das cidades e ao exercício da cidadania. 

No que se refere aos instrumentos metodológicos empregados na pesquisa, além 

das entrevistas com gestores públicos e representantes da Petrobras, foram aplicados 

questionários aos moradores vizinhos às instalações de extração de petróleo no 

perímetro urbano de Mossoró, com o objetivo de compreender sobre o modo como estas 

pessoas percebem tais estruturas, mas também se as unidades de bombeio exercem 

algum tipo de influência, positiva e/ou negativa, em seu cotidiano.  

Para tanto, nos utilizamos da análise qualitativa de dados, sendo este um 

processo indutivo que tem como foco a fidelidade ao universo de vida cotidiano dos 

sujeitos. De acordo com André (1983), a análise qualitativa tem por objetivo a 

apreensão do caráter multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural, 

bem como obter os diferentes significados de uma experiência vivida, auxiliando a 

compreensão do indivíduo no seu contexto. Dessa forma, a dimensão da percepção foi 

valorizada na presente pesquisa, resgatando-se a dimensão sociológica e filosófica do 

fenômeno urbano, inclusive de forma a reconstituirmos a história linear das 

transformações da paisagem urbana mossoroense, e de modo a percebermos a 

modernidade precoce do lugar presente nas formas urbanas pretéritas. 
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Capítulo I 

A PETROBRAS E A TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM URBANA 

MOSSOROENSE 

  

 Este capítulo lança uma breve reconstituição do processo econômico relacionado 

à evolução urbana de Mossoró, destacando o surgimento e expansão do extrativismo 

dos recursos naturais locais. Embora existam diversos trabalhos acadêmicos acerca da 

evolução econômica e urbana de Mossoró (ABREU, 1989; BRITO, 1986; ROCHA, 

2005), algumas problemáticas de pesquisa permanecem em aberto, a começar pela 

análise da singularidade do processo de urbanização de Mossoró em relação a outras 

cidades médias localizadas no Centro-Sul do Brasil e do próprio Nordeste.  

 O processo de urbanização brasileira tem sido analisado em função da dinâmica 

do agronegócio (caso das cidades médias do Centro-Sul) ou da indústria de bens de 

consumo duráveis (regiões metropolitanas do Sudeste), destacando, ainda, elementos 

infraestruturais como linhas férreas e portos com vistas a funções comerciais (como 

Recife e Salvador). Porém, Mossoró apresenta uma particularidade em termos de 

relação entre processo econômico e urbanização, ao ligar-se à extração e beneficiamento 

dos abundantes recursos naturais locais, remetendo mais à dinâmica produtiva das 

cidades médias da Região Norte do que suas congêneres da Região Centro-Sul país. 

Assim, vê-se a dinâmica do extrativismo mineral e seu beneficiamento marcar a 

morfologia da cidade com traços únicos. 

Por sua vez, a ruptura entre o passado e o moderno parece mais antiga em 

Mossoró que nos novos enclaves minerais criados na Região Norte. A pista está em 

Santos (2006), quando aponta que as novas etapas da produção do espaço são o 

resultado do acúmulo de tempos. Em seus diferentes períodos, o processo social 

promove e é promovido pela redistribuição dos elementos e processos que o envolvem. 

Todavia, essa redistribuição lança mão das condições preexistentes, ou seja, das formas 

construídas herdadas de momentos anteriores.  

A sucessão de tempos no caso específico de Mossoró permite avaliar que sua 

inserção na divisão técnica, social e territorial do trabalho é definida também pelas 

características do próprio sítio urbano mossoroense, mesmo antes do petróleo: “as 

feições naturais do território, cuja influência era determinante no início da história, têm, 
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ainda hoje, influência sobre a maneira como se dá a divisão do trabalho.” (SANTOS, 

2006, p. 91). 

Este capítulo aprofunda a história das sucessões temporais da produção do 

espaço urbano mossoroense, fornecendo o pano de fundo ou trama histórica para o 

objetivo principal de averiguar e analisar a percepção da comunidade em relação aos 

impactos socioambientais decorrentes da instalação das infraestruturas petrolíferas no 

perímetro urbano, dando ênfase às Unidade de Bombeio (UB), conhecidas 

popularmente como cavalos de pau. A comunidade citadina mossoroense parece já 

acostumada com as transformações na paisagem urbana da cidade, denotando que a 

ruptura entre o tradicional e o moderno, o modo de vida rural e o urbano, não são 

propriamente uma novidade histórica em Mossoró. 

 

1.1. Carne e Sal: do povoado à “indústria salineira” 

Mossoró nasce de um povoado em meados de 1770, a partir da tomada de posse 

do sítio Santa Luzia pelo sargento-mor português Antônio de Sousa Machado, que em 

seguida inicia a produção de carne para a comercialização
2
. O povoado se desenvolve a 

partir de uma capela e da construção de umas poucas casas em seu entorno, bem como 

de sua primeira rua, configurando uma gênese morfológica de apenas uma quadra 

àquele povoado: 

 

De 1772 a 1844, a população de Mossoró constava de um quadro 

fronteiro à Capela de taipa e de algumas casas de palha, cujos lados 

então se chamavam: Rua do Cotovelo; Rua dos Desterros, ao lado da 

Capela, Rua Domingos da Costa, e Rua padre Longino, em frente. 

(ROCHA, 2009, p. 25 citando LIMA, 1941, p. 281-281). 

 

Segundo Rocha (2009, p. 25), esses “aspectos espaciais” conferidos ao povoado 

de Mossoró eram até então típicos das cidades brasileiras do litoral e do interior, com 

seus planos urbanos manifestando-se de maneira desalinhada e espontânea.   

Inicialmente, Mossoró era abastecida por Aracati (a vila economicamente mais 

importante do Ceará), através de comboios que vinham pelas praias. Essa linha de 

comunicação rudimentar também restringia as vendas para fora do povoado 

                                                 
2  O nome Mossoró viria exatamente dessa primeira fazenda de gado da região, localizada próxima 

ao rio homônimo. 
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praticamente à carne seca. Entretanto, este cenário se modificaria drasticamente com o 

desenvolvimento de rotas comerciais com o Sertão do Rio Grande do Norte, 

fundamentalmente graças à comercialização de sal marinho, um abundante recurso 

local. 

 Quando foi elevada à Freguesia, em 1844, Mossoró ficou vinculada à Comarca 

de Serra Martins (RN). Mas com o descontento dos habitantes do povoado, a medida foi 

revogada e Mossoró foi vinculada à Comarca de Açú (RN), em razão das facilidades de 

comunicação advindas da maior proximidade geográfica da nova sede. 

 A abundância de sal nas proximidades de Mossoró favoreceu uma atividade 

industrial rudimentar voltada ao comércio de peixe e de carne salgada
3
. As chamadas 

oficinas de salgamento formavam a lucrativa indústria da carne seca, mas a economia 

local ainda assentava-se na atividade pastoril e no latifúndio.  

 A vantagem comparativa de Mossoró nos custos do insumo sal desencadeou 

medidas protecionistas em outras províncias, caso de Pernambuco que determinou a 

proibição do carne salgada para a capital Recife e toda a região canavieira 

pernambucana. Isto não impediu que Mossoró continuasse desenvolvendo a atividade 

do beneficiamento e comercialização da carne seca.  

 Ao firmar-se na condição de entreposto comercial do sal, peixe e carne salgada 

produzida na região, Mossoró passou a depender da compra de mercadorias da Paraíba e 

de Pernambuco, uma vez que a precariedade de seu porto impedia a intensificação 

comercial com cidades mais distantes. 

 Até meados de 1841, Mossoró era classificada como “pequena povoação”, 

localizada numa região predominantemente pastoril e de comércio insignificante, onde 

as atividades agrícolas se restringiam praticamente ao algodão, sustentáculo do 

comércio agroexportador destinado ao abastecimento das indústrias europeias 

(ROCHA, 2009). Todavia, embora apresentasse frágeis traços de crescimento 

populacional e econômico, isso não impediu que, no ano seguinte, a Freguesia de Santa 

Luzia de Mossoró fosse desmembrada da Comarca de Açu e elevada à categoria de 

vila
4
. 

                                                 
3  Por volta de 1840, a intensificação da exploração da cera de carnaúba, especialmente na porção 

ocidental mossoroense, representa outra matéria-prima industrial. 

4  No Brasil do período colonial, as vilas significavam o primeiro patamar da vida urbana. Eram 

aglomerados urbanos que tinham a função de sede de Distrito Municipal, enquanto as cidades 
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 Em 1857, Mossoró experimenta nova fase de expansão urbana decorrente do 

subsídio concedido pelo governo provincial à Companhia Pernambucana de Navegação 

Costeira (ROCHA, 2009 citando FELIPE, 1986). A cidade torna-se escala regular da 

Companhia Pernambucana em cláusula contratual entre o governo provincial e a 

empresa. A partir daí, era perceptível o aumento das relações comerciais entre Mossoró 

e Recife, em prejuízo daquelas mantidas com Aracati. A vila deixava de ser 

essencialmente agropastoril para especializar-se nas funções de comercialização, 

realizando a troca e abastecimento entre sertão e litoral.  

 Além da integração às rotas da Cia. Pernambucana de Navegação Costeira, o 

assoreamento do Porto Fluvial de Aracati também fez com que diversos comerciantes se 

transferissem para Mossoró. A expansão urbana mossoroense era agora induzida pelas 

atividades de importação e exportação realizadas pelas Casas Comerciais que se 

instalaram na vila. A partir destas, Mossoró estendeu sua influência à região que 

abrangia o médio e baixo Jaguaribe (CE), às regiões do Rio do Peixe e Piancó (PB) e, 

praticamente, todo o Rio Grande no Norte. 

 Essa rede de comunicações era fundamentalmente abastecida pelas vendas de sal 

e importações sustentadas pelos lucros comerciais advindos da economia salinífera. A 

atividade salineira em Mossoró se originou a partir dos capitais comerciais acumulados 

durante a fase denominada de Empório Comercial (ROCHA, 2009). O processo de 

urbanização mossoroense não está exatamente ligado à extração do sal, mas às funções 

comerciais assumidas por Mossoró que davam esta condição de mercadoria ao produto. 

Historicamente, a atividade salineira está entre as mais importantes de Mossoró, e sua 

área de produção abrange ainda os municípios de Areia Branca, Grossos, Macau e 

Galinhos. 

 É importante ressaltar que a extração de sal é sazonal, já que durante o inverno 

esta atividade não acontece. Seu processo de extração se iniciou ainda no século XVII, 

de modo bastante rudimentar, permanecendo assim até o início da década de 1970. A 

partir desse período e com incentivos da SUDENE, a atividade sofre uma reestruturação 

com a substituição do trabalho humano pela mecanização, ampliando a produtividade 

significativamente. Esse processo de reestruturação produtiva é regido por capitais 

locais, mas também por capitais externos, o que traz enorme concentração do setor, 

                                                                                                                                               
representavam a sede de Município, ou seja, a cidade era definida pelo seu poder político-

administrativo e não pelo número de habitantes. 
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alterando profundamente a “geopolítica salineira” à escala regional e nacional (ELIAS, 

PEQUENO, 2010).  

 Observa-se, então, que a atividade salineira representa um dos circuitos espaciais 

superiores (SANTOS, 1996) que compõem a economia mossoroense, se apropriando do 

espaço urbano citadino e cuja configuração responde aos interesses dos agentes 

hegemônicos do setor. A cidade passou a se beneficiar da formação de um mercado 

consumidor regional, especializando-se na distribuição de produtos e prestação de 

serviços, tanto para sua população quanto para os circuitos espaciais de produção que 

projetavam sua área de influência. Como resultado dessa dinamização econômica de 

Mossoró ocorre um contínuo aumento da população urbana em detrimento da população 

rural.  

 Outra reestruturação urbana importante resultaria do desenvolvimento das 

atividades petrolíferas a partir da década de 1980, que fez com que a cidade revigorasse 

seu papel de polo de atração populacional. Concomitante a essa atração populacional, 

observou-se a diversificação de ocupações e na oferta de serviços, conferindo à 

Mossoró maior dinamismo social e econômico.  

 Rocha (2009, p. 29 citando OLIVEIRA, 1897), ao analisar o caráter conferido à 

urbanização das cidades brasileiras durante o sistema econômico colonial, destaca que 

“o urbano no Brasil é historicamente fundado numa concentração regular: enquanto o 

locus da produção era rural, agrário, o locus do controle foi urbano”. Ainda que esse 

quadro não seja impróprio ao caso de Mossoró e sua atividade agropastoril, é 

importante destacar que a cidade se especializa na comercialização de mercadorias que 

apresentavam dinâmica de produção independente do meio rural, num primeiro 

momento articulada à indústria charqueadora local e, mais tarde, à indústria petrolífera.  

 

1.2. A expansão urbana na fase da expansão comercial 

 A partir de 1851, as mudanças na organização urbano-espacial mossoroense se 

aceleram em razão do desenvolvimento das funções comerciais e de serviços diversos, 

como se percebe através das solicitações de alvará à Câmara Municipal
5
. Entre 1860 e 

                                                 
5 Em termos nacionais, uma lei de 1835 extinguia o morgadio, ou seja, acabava com a tradição de se 

perpetuar os latifúndios, que até então não podiam ser divididos com a morte do proprietário, 
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1870 ocorre a construção de um número significativo de casas residenciais, armazéns e 

estabelecimentos comerciais (ROCHA, 2009). Mossoró, então, acelera o parcelamento 

do solo com diversos loteamentos abertos por empreendedores imobiliários. Surgem 

novos bairros e a cidade se expande horizontalmente. A cidade passa a se preocupar 

com as formas das edificações e dos traçados das ruas, caso do interesse dos 

comerciantes em relação à viabilidade de acesso a seus estabelecimentos. Segundo 

Felipe (citando ROCHA, 2009, p. 38): 

 

[...] essa burguesia acostumada a grandes ambições, organizar o 

espaço urbano e regional para exercer em plenitude o comércio e 

posteriormente as atividades agroindustriais, estava dentro de seu 

cotidiano. Geradores de políticos para trabalharem e representarem 

seus interesses, ela foi formadora de grupos oligárquicos, cujas ações 

e processos de dominação política não mudaram muito ao longo do 

tempo. 

 

Em novembro de 1870, Mossoró é elevada à categoria de cidade, consolidando a 

transição do “Ciclo do Gado” para o “Ciclo de Empório Comercial”. A expansão urbana 

da cidade se expressa por objetos e infraestruturas que objetivam fortalecer essas novas 

funções comerciais, caso da expansão dos armazéns que servem de depósito para 

mercadorias em trânsito na área portuária e da abertura da Rua do Comércio. A cidade 

passa então a ser pensada por políticos, maçons, padres, comerciantes estrangeiros e 

locais como uma futura “Metrópole Sertaneja”. Essa idealização quanto à produção e 

organização do espaço urbano mossoroense estava expressa no chamado Código de 

Posturas
6
. 

Ao iniciar o século XX, a cidade não mais apresentava boas condições de 

tráfego urbano. Porém, a partir de 1910 tem inicio a pavimentação das ruas e outras 

melhorias, fazendo notável a evolução urbanística da cidade (ROCHA, 2004).

                                                                                                                                               
passando ao filho mais velho. A implementação da Lei de Terras de 1850 institucionalizava a 

propriedade da terra por meio da compra e venda. 

6 O Código de Posturas eram documentos que fixavam diretrizes e normas para as construções nas 

cidades brasileiras, bem como determinavam as punições àqueles que infringissem o código. Esses 
documentos não se diferenciavam muito entre si, mas apresentavam algumas peculiaridades conforme a 

cidade e região do país. 
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1.3. A chegada das ferrovias e da indústria moderna 

Mossoró desenvolve também traços comuns a outras cidades de porte médio do 

Centro-Sul brasileiro, caso da chegada dos trilhos e da agroindústria. A ferrovia chega 

tardiamente ao Rio Grande do Norte, e este foi um fator de desvantagem para Mossoró 

uma vez que suas funções comerciais estavam limitadas frente àquelas cidades do 

Nordeste já conectadas à ferrovia. 

A estrada de ferro chega a Mossoró somente em 1915, de modo que: 

 

As cidades do Recife e Salvador – principais focos de difusão das 

ferrovias no Nordeste tiveram ampliadas suas áreas de influência, 

ligando-se ao interior diretamente ou às demais capitais. No Ceará, a 

expansão da ferrovia condicionada pelo surto algodoeiro ampliou a 

área polarizada por Fortaleza que passou a partir da segunda metade 

do século XIX a assumir o comando dos fluxos econômicos da 

hinterlândia cearense, antes sob o domínio de Aracati. Por outro lado, 

as cidades situadas no sertão, como Quixeramobim (CE), ou no 

contato entre o agreste e o sertão, como Campina Grande (PB), ou 

Caruaru, Garanhuns e Arcoverde (PE), ou ainda mais próximas do 

litoral como Sobral (CE) e Mossoró (RN) desenvolveram-se graças à 

posição de pontas de trilho, ponto de partida ou parada de ferrovias. 

(COELHO, 1992, p. 80). 

 

Observa-se que a implantação da ferrovia na Região Nordeste surtiu efeitos 

distintos em suas redes urbanas, trazendo maior ou menor dinamização econômica. No 

caso de Mossoró, devido à chegada tardia das linhas de ferro, a maior parte da 

comunicação com outras regiões do Rio Grande do Norte e do Nordeste era estabelecida 

pela navegação (MARIZ, SUASSUNA, 1992). 

Assim, embora estivesse sofrendo crise econômica devido ao fortalecimento de 

outras cidades que passaram a concentrar funções comerciais, caso de Campina Grande 

– PB, Mossoró encontra alternativas ao exercer o papel de centro repassador de 

matérias-primas para o Centro-Sul, incentivando um processo de industrialização 

moderno. 

 Graças à acumulação de capitais comercias na cidade, Mossoró encontra 

condições para se manter como centro regional de serviços, assim como fortalecer sua 

condição de centro beneficiador da produção agrícola e extrativa regional. A maior parte 

das agroindústrias estava alocada em sua área urbana, quer dizer, além de comercializar 
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a produção do campo, a cidade beneficiava esses produtos, num claro processo de 

subordinação capitalista do campo (subordinação também política). 

 Por essa época, o governo federal esperava mitigar as desigualdades regionais 

através da modernização das economias regionais e reformulação do processo político a 

partir da inserção de novos atores, tal como o diagnóstico apresentado pelo Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Na visão deste, o estágio de estagnação 

e atraso do Nordeste poderia ser revertido por meio de transformações econômicas  

orientadas pela intensificação dos investimentos industriais, uma vez que o dinamismo 

regional se restringia até então ao setor exportador (ROCHA, 2009).   

De acordo com levantamento do IBGE de 1971, Mossoró teve duas fases de 

especialização industrial: na primeira fase - 1920 a 1954, a cidade chega a 30 unidades 

industriais; e na segunda fase - 1954 a 1968, a 138 unidades produtivas em diversos 

ramos industriais (citando ROCHA, 2009). Portanto, a partir da década de 1950, 

observa-se um crescimento expressivo no número de indústrias na cidade, sobretudo em 

decorrência dos incentivos fiscais no âmbito da SUDENE. 

A SUDENE foi um marco na intervenção planejada do Estado brasileiro na 

Região Nordeste, trazendo em seu bojo uma estratégia de industrialização regional 

articulada aos interesses empresariais e financeiros do Centro-Sul, inclusive projetando 

transformações no modo organizacional da agricultura local. Esse processo de 

modernização acelerada repercutiu de forma evidente na organização do espaço urbano 

regional, como faz notar Rocha: 

 

Essas novas formas do espaço urbano trazem, nesse momento, formas 

diferenciadas, herdadas das relações de trabalho que, assim sendo, 

imprimem consigo mudanças na organização espacial da Cidade. Uma 

reorganização do espaço urbano que prepara a Cidade para participar 

de uma nova divisão territorial do trabalho; daí a construção de novas 

formas e a incorporação de novos territórios, que cumpriam funções 

diferentes das atuais, uma geografia de uma Mossoró materializada no 

surgimento de novos bairros e na consolidação de outros [...] (2009, p. 

53). 

 

As novas formas de uso do território contidas na “região-plano” estão 

intimamente ligadas à dinâmica econômica da cidade e ao processo de uso e ocupação 

do solo urbano. Se inicialmente essa dinâmica urbana de Mossoró tinha ligação com as 

agroindústrias, num momento seguinte, principalmente após a década de 1950, essa 
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lógica se volta fundamentalmente aos interesses do mercado imobiliário. Sobretudo 

quando um novo ciclo extrativista mineral teria inicio, fazendo a balança pender 

novamente no sentido dos fatores endógenos do desenvolvimento econômico e urbano 

da cidade - entendido como aqueles traços originais do lugar -, e que no caso de 

Mossoró a diferencia dos processos econômicos e urbanos característicos do Centro-

Sul. 

É importante perceber aqui as diferenças regionais que marcam a história da 

vida política brasileira e da produção do urbano. As cidades de porte médio do Centro-

Sul brasileiro ampararam seu desenvolvimento quase que exclusivamente no 

agronegócio, sustentáculo de uma influente classe latifundiária detentora do poder 

político local e regional e que seguia a cartilha do liberalismo agromercantil. O interesse 

industrial nessa rede de cidades médias da maior parte do interior do Centro-Sul não 

conseguia avançar para além da agroindústria, com exceções como Blumenau, Joinvile 

e Caxias do Sul.  

Essas características do desenvolvimento (agro)industrial do Centro-Sul também 

se fizeram menos impactantes no caso de Mossoró, que seria melhor descrita como um 

híbrido do extrativismo mineral e das características das cidades médias como polos da 

indústria de base nos períodos áureos do Estado Desenvolvimentista ou Geopolítico – 

de Vargas até o regime militar de 1964. As vantagens comparativas mossoroenses do sal 

e do petróleo são de economias do tipo enclave, pouco dependentes de insumos extra-

locais e com elevado grau de extroversão. 

1.4. O “Ouro Negro”: a extração e industrialização do petróleo 

 A história do petróleo em Mossoró se inicia por volta de 1943, com indícios de 

reservas de petróleo na chamada 4ª Região, formada pelos municípios de Santana dos 

Matos, São Tomé e Santa Cruz. O DNPM (Departamento Nacional de Produção 

Mineral)
7
 inicia, então, as pesquisas em solo potiguar, constatando indícios da presença 

de petróleo e gás natural. 

                                                 
7  O DNPM tem por finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração mineral e do 

aproveitamento dos recursos minerais e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de 

tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração 

em todo o território nacional, na forma do que dispõem o Código de Mineração, o Código de Águas 

Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa. 
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É importante considerar que na década de 1950 o país encetava políticas 

econômicas desenvolvimentistas, privilegiando a consolidação da industrialização 

nacional. Nesse escopo, em 1953 é promulgada a Lei Federal n° 2004, que institui o 

monopólio estatal do petróleo, criando a Empresa Petróleo Brasileiro S.A. ou Petrobras. 

 Dez anos após a primeira extração, a CASOL (Companhia de Água e Solo do 

Estado do Rio Grande do Norte) é contratada para realizar a abertura de um novo poço 

na Praça Padre Mota, em Mossoró. O resultado da perfuração foi uma mistura de óleo e 

água, que parte da população passara a usar como combustível para as lamparinas. 

Todavia, é apenas em 1973 que se iniciam as pesquisas em larga escala no RN, e no 

mesmo ano é descoberto o campo petrolífero marítimo de Uberama. 

 A partir daí confirmou-se a existência de vários campos de petróleo, 

especialmente em Mossoró e região. A explicação para essas ocorrências está nas 

condições estratigráficas da Bacia Potiguar, que abrange em suas porções emersa e 

submersa frações do Rio Grande do Norte e Ceará e suas respectivas plataformas 

continentais. Esta bacia tem limites a sul, leste e oeste com rochas do embasamento 

cristalino, ao norte com o Oceano Atlântico e a noroeste com o Alto de Fortaleza, que a 

separa da bacia do Ceará, conforme mostra a Figura 1. 

 A Bacia Potiguar desenvolve-se sobre um substrato de rochas pré-cambrianas 

pertencentes à Província Borborema, cujos trends
8
 estruturais apresentam direção 

principal NE, além de um importante sistema de zonas de cisalhamento
9
 E-W e NE-SW  

(ALMEIDA, HASUI, 1984), e que serve de orientação espacial para os trabalhos de 

pesquisa e perfuração de poços de petróleo pela Petrobras (Vide Figura 1). 

                                                 
8  Trends é o termo genérico para a direção de ocorrência de uma feição geológica de qualquer 

dimensão ou natureza. 

9  Cisalhamento é um tipo de tensão gerada por forças aplicadas em sentidos opostos, porém em 

direções semelhantes 
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Figura 1: Mapa de localização e arcabouço tectônico da Bacia Potiguar 

Fonte: Cremonini e Goulart, 1996, p. 91. 

 

 O arcabouço estrutural da Bacia Potiguar é constituído, basicamente, pelas 

feições morfoestruturais de grabens
10

 e altos internos
11

, relacionadas às fases de 

estiramento crustal
12

, e plataformas rasas do embasamento e talude, associadas à fase de 

deriva continental. Na porção emersa da bacia, os grabens apresentam direção geral NE-

SW, sendo margeados por duas plataformas rasas denominadas de Aracati, a oeste, e 

Touros, a leste (CREMONINI, GOULART, 1996). 

                                                 
10   Grabens são feições geomorfológicas e estruturais formadas por falhamentos normais, típicos de 

ambientes extensionais. 

11  Altos são bloco(s) crustal(is) de movimentação descendente retardada em áreas subsidentes 

12   Estritamento crustal é o termo utilizado para fazer referência à deformação experimentada pela 

crosta quando submetida a um campo de esforços distensional.  

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=E
http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=E
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Mapa 1: Unidades Geológicas -  Mossoró - RN. 

Fonte: LabGeo UFRN, 2007.  

Org.: Marcela Galizia, 2013. 

 

No Mapa 1 podemos observar as características geológicas mossoroenses e a 

localização das falhas sedimentares nas estruturas geológicas. Observamos também que, 

na maior parte da área, há predomínio da Formação Jandaíra e de depósitos aluviares. 

Esses fatores auxiliam na compreensão acerca da disponibilidade de petróleo na área, já 

que a Bacia Potiguar apresenta significativa produção de hidrocarbonetos em terra e em 

mar. Essa produção é proveniente de rochas geradoras e reservatórios, 

predominantemente siliciclásticos, distribuídos nas sequências deposicionais 

relacionadas aos estágios rifte
13

 e drifte
14

. Neste último, o óleo pode estar condicionado 

por trapas estruturais, mistas (estruturais e estratigráficas) ou paleogeomórficas 

(BERTANI et al., 1990). Ainda na seção drifte, o óleo ocorre principalmente nos 

arenitos porosos e permeáveis da Formação Açu, em geral possuindo forte controle 

                                                 
13  Rifte ou rift é a designação dada em geologia às zonas do globo onde a crosta terrestre e a 

litosfera associada estão a sofrer uma fratura acompanhada por um afastamento em direções opostas 

de porções vizinhas da superfície terrestre. 

14  Drifte ou drift significa um depósito de material formado determinado agente natural. 
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estrutural condicionado, principalmente, por grandes falhas, a exemplo das falhas de 

Carnaubais e Areia Branca, que têm direção preferencial NE-SW. 

 

1.4.1. A agregação de valor ao petróleo e seu impacto na produção do espaço 

urbano 

 A extração, refino e beneficiamento do petróleo revela-se a atividade de maior 

arrecadação para os municípios potiguares produtores e o estado em geral. Na década de 

1980, Mossoró recebe a sede administrativa estadual da Petrobras, um ponto de apoio 

para o desenvolvimento das atividades exploratórias petrolíferas na Bacia Potiguar. 

 É importante ressaltar que à época da instalação da Petrobras, Mossoró não 

apresentava infraestrutura física necessária para a acomodação dos funcionários 

administrativos e operários. Como medida paliativa, foram alugados imóveis em 

diversas partes da cidade, acarretando na necessidade de prever o transporte até a sede 

da empresa. 

 A chegada da empresa à cidade acarretou em novos movimentos de expansão 

urbana em Mossoró, modificando o sítio urbano e agregando à dinâmica urbana áreas 

consideradas rurais, necessárias para novos escritórios, galpões e oficinas. Era ainda 

imprescindível a disponibilidade de infraestrutura para a mobilidade e circulação de 

grandes maquinários e equipamentos diversos, bem como dos trabalhadores ligados à 

atividade petrolífera. 

 A aquisição de novas áreas pela Petrobras é também fator que indica sua 

influência na configuração territorial mossoroense em geral, e na dinâmica do setor 

imobiliário e da expansão urbana em particular. 

A Bacia Potiguar é gerenciada pela Unidade de Negócios de Exploração e 

Produção do Rio Grande do Norte e Ceará (E&P/UN-RNCE), nome empresarial da 

Petrobras nesta bacia. Associados à UN-RNCE estão os Ativos de Produção de Mossoró 

– ATP-MO, de Alto do Rodrigues – ATP-ARG, de Produção Mar – ATP-MAR e a 

Unidade de Tratamento e Processamento de Fluidos – UTPF. O Ativo de Produção de 

Mossoró (ATP-MO) é a unidade da Petrobras responsável pela área de exploração em 

terra tanto de Mossoró quanto de Aracati e Icapuí, estas no Ceará (Rocha, 2009, p. 105). 
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Mapa 2: Municípios produtores de petróleo no Rio Grande do Norte 

Fonte: Prefeitura de Mossoró, RN.  

Org.: Marcela Galizia, 2013. 
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 A importância da atividade petrolífera para o desenvolvimento econômico do 

município de Mossoró já foi objeto de estudo de diversos autores conforme citamos no 

início do presente trabalho. Sendo assim, optamos por analisar a atividade petrolífera 

mossoroense sob a perspectiva dos impactos socioambientais ocasionados pelas 

unidades de bombeio instaladas na área urbana de Mossoró, como também a produção 

da paisagem urbana da cidade.  

O monopólio da Petrobras perdurou por mais de quarenta anos
15

, sendo 

reavaliado na Constituição de 1988. Apesar da garantia da propriedade exclusiva sobre 

os poços de petróleo, a Emenda 09/1995 introduz a contratação por parte da União de 

empresas estatais ou privadas para a realização das atividades relacionadas à 

exploração, produção, refinação, exportação, importação e o transporte referentes à 

indústria do hidrocarboneto, nos termos previstos na Lei 9.879/1998. Observa-se, então, 

a revogação gradual do monopólio da Petrobras para uma situação de regulação setorial, 

visando a resguardar os interesses estratégicos do Estado diante da livre competição dos 

agentes econômicos. 

Entretanto, não é nosso objetivo descrever a história da Petrobras, mas 

apresentar um panorama que possibilite a compreensão quanto à importância da 

empresa no contexto econômico e urbano mossoroense. A atividade petrolífera no 

estado foi iniciada em 1970, num momento importante diante do fechamento de 

diversas indústrias do setor têxtil e do aumento da mecanização da indústria salineira, o 

que levou a uma sensível elevação no índice local de desemprego. Desse modo, o setor 

petrolífero encontrou situação bastante favorável ao seu desenvolvimento, ao mesmo 

tempo em que promoveu novas dinâmicas urbanas com a instalação da Petrobras. 

No âmbito das mudanças resultantes da indústria petrolífera, não se pode ignorar a 

enorme gama de serviços ligados à atividade do petróleo, que culmina em dinamismo 

econômico e novas morfologias urbanas, promovendo processos de refuncionalização 

                                                 
15  A Constituição de 1891 criara o regime fundiário para a exploração dos recursos naturais. Em 

1934, com o Código de Minas impôs uma série de requisitos e condições para a exploração petrolífera por 

particulares; e em 1937, uma nova emenda constitucional que proíbe a participação estrangeira no setor 

petrolífero nacional. Com a Emenda Constitucional de 1940, passa a ser competência privativa à União a 

produção, o comércio, a distribuição e o consumo de todos os combustíveis líquidos. Na Constituição de 

1946, reata-se a possibilidade das empresas estrangeiras instaladas no Brasil desenvolverem pesquisas no 

setor. Todavia, essa concessão culminou em revoltas entre os estudantes que – sob o slogan “o petróleo é 

nosso” – foram às ruas exigir a reação nacionalista com a volta do monopólio estatal, o que efetivamente 

ocorreu, na década de 1950, com a criação da Petrobras (DIAS, QUAGLINO, 1993). 
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do espaço. Do mesmo modo, surgem necessidades de infraestruturas que atendem direta 

e exclusivamente aos processos de produção, extração, transporte, refino e distribuição, 

mas também surgem necessidades indiretas como de ampliação da rede de hotéis e 

expansão dos conjuntos habitacionais em Mossoró.  

 Sobre a infraestrutura construída para o atendimento direto das atividades de 

produção, extração, refino e transporte realizadas pela Petrobras no estado do Rio 

Grande do Norte podem ser listadas
16

: 

 Refinaria Potiguar Clara Camarão (Guamaré);  

 36 plataformas marítimas de produção (27 no Rio Grande do Norte); 

 50 campos produtores em terra;  

 6.099 poços perfurados;  

 4.726 poços em produção;  

 556 km de oleodutos;  

 542 km de gasodutos;  

 9 estações de tratamento de fluidos;  

 17 estações de injeção de vapor;  

 67 estações coletoras de óleo e gás;  

 12 sondas de perfuração;  

 29 sondas de intervenção/manutenção;  

 8 estações de compressão de gás;  

 3 unidades de processamento de gás;  

 1 vaporduto.  

 

A partir desse conjunto de objetos geográficos ou fixos indispensáveis à 

operacionalização da atividade petrolífera, estabelece-se o processo de territorialização 

desse setor, que atribui a esses espaços uma base técnica que, de um lado exibe sua 

materialidade e, de outro, seus modos de organização e regulação (SANTOS, 2001). 

Em entrevistas realizadas com o secretário do Meio Ambiente de Mossoró, Sr. 

Mairton França, e com o secretário do Desenvolvimento Urbano, Sr. Alexandre Lopes, 

ficou claro que a expansão e adensamento da cidade deveram-se tanto diretamente à 

Petrobras quanto às empresas prestadoras de serviço ou empresas terceirizadas. 

É preciso destacar que a Petrobras demanda toda uma gama de atividades de apoio 

que foram instaladas gradualmente
17

, tais como perfuração de poços (empresas Azevedo 

e Travassos, Tuscany, Perbras e Saipem); fornecimento de mão de obra, manutenção 

                                                 
16  Rocha, 2013. 

17  Fonte: Petróleo Brasileiro S.A. – Contrato de Serviços 
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industrial e locação de equipamentos (AG&C Manutenção e Serviço LTDA); 

contratação de mão de obra especializada nos ramos de petróleo e gás natural 

(JRPETRO); serviços de manutenção, instalação, montagem e operação de 

equipamentos (Sartel), entre outros.  

A chegada da Petrobras e de diversas outras empresas a ela ligadas resultou num 

aumento considerável da população fixa e flutuante em Mossoró, fazendo com que 

infraestruturas como conjuntos residenciais e rede de restaurantes fossem ampliadas.  

Quanto à localização dos poços propriamente ditos, as figuras 2 e 3 revelam a 

distribuição nas áreas urbana e rural de Mossoró, respectivamente. Na área rural é 

possível perceber uma “rede de poços” interligados por pequenas vias de acesso, 

abertas, em sua maioria, pela própria Petrobras
18

. Já na área urbana, a localização desses 

poços está distribuída por diferentes bairros, e se utiliza da rede viária urbana
19

. 

 Desse modo, é perceptível que as unidades de bombeio encontradas na área rural 

(figura 4) estão, geralmente, mais afastadas das residências, enquanto nas cidades, 

muitas dessas estruturas dividem muros com as casas. Vale destacar que a infraestrutura 

petrolífera é bastante complexa, não abrangendo apenas as UBs, embora estas sejam as 

estruturas mais visíveis, uma vez que outros tipos de infraestruturas como os oleodutos 

são, geralmente, instaladas no subterrâneo. Esse fato não descarta os possíveis riscos 

ocasionados por esses elementos, que passam, muitas vezes, despercebidos pelos 

moradores das proximidades, já que não estão à vista. Assim, a análise das 

transformações paisagísticas decorrentes da atividade petrolífera traz à tona questões 

voltadas à percepção da população sobre estes elementos infraestruturais. 

 

                                                 
18  Informação cedida pelo técnico de vistoria da Petrobras, Sr, Alan Carlos. 

19  As imagens são apenas auxiliares para que se possa ter uma ideia de onde encontram-se os poços no 

perímetro urbano. 
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Figura 2: Unidade de Bombeio localizada na área rural do munícipio de Mossoró, 

RN 

Foto: Marcela Galizia. Tirada em: 11/07/13 . 
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Figura 3: Unidade de Bombeio (desativada) localizada na região central da cidade 

de Mossoró, RN 

Foto: Marcela Galizia. Tirada em: 10/07/13  

 

 Observa-se que o padrão colorido dos cavalos de pau obedece às cores oficiais 

da empresa e do país (Figura 3), servindo ainda de recurso de paisagismo capaz de 

ocultar os riscos subjascentes à realização desta atividade extrativa em locais 

densamente urbanizados. 
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Figura 4: Área de concentração dos poços de petróleo no perímetro urbano 

Fonte: Google Maps. 

Org.: Marcela Galizia, 2013. 

 
 

 
Figura 5: Concentração de poços de petróleo fora da área urbana 

Fonte: Google Maps. 

Org.: Marcela Galizia, 2013. 
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Dentre os objetos técnicos mais importantes ao desenvolvimento da atividade 

petrolífera estão os modais de transporte, especialmente rodoviário, ferroviário e de 

dutos. 

 No mapa 3 estão representadas as principais vias existentes na cidade de 

Mossoró
20

. A chagada da empresa implicou na abertura de novos acessos, e podemos 

observar, também, que as estradas estão distribuídas de modo relativamente equitativo 

nos sentidos Norte, Sul, Leste e Oeste. Cabe aqui a ressalva de que embora parte destas 

vias tenha sido aberta diretamente pela própria Petrobras, outra parte resulta da ação do 

poder público municipal, evidenciando o papel da municipalidade no processo de 

viabilização da realização e operacionalização da atividade petrolífera no município.   

 Assim, chamamos a atenção para a parceria público-privada como forma de 

viabilização desta atividade, e cuja cooperação ocorre apesar das divergências de 

interesses, em tese, entre os dois agentes. Também ressaltamos, aqui, a questão da 

apreensão das cidades enquanto espaços de competição, os quais são cada vez mais 

dotados de tecnologias e vantagens que buscam, assim, atrair investimentos. Embora 

essas vias tenham sido abertas com o objetivo específico de servir à atividade 

petrolífera, muitas delas acabaram sendo usadas, também, para outras finalidades, 

possibilitando a densificação das interligações locais e regionais. 

                                                 
20  Ressaltamos que o recorte espacial do nosso trabalho se limita à cidade de Mossoró e não ao 

município. 
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Mapa 3: Principais vias de acesso. Mossoró, RN  

Fonte: Petrobras, 2007.  

Org.: Marcela Galizia, 2013. 
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 Sendo objetivo central deste trabalho averiguar e analisar os impactos 

socioambientais ocasionados pela instalação das infraestruturas petrolíferas, 

especialmente pela implementação das unidades de bombeio no perímetro urbano do 

município de Mossoró, nos propusemos no tópico seguinte discutir sobre o processo de 

gestão dos chamados riscos ambientais, considerando, assim, as estratégias e ações 

adotadas pelo poder público com vistas à evitar ou minimizar que tais riscos se efetivem 

em problemas reais. 

Para tanto, buscamos estabelecer a relação entre planejamento urbano e  

questões ambientais, esta última ganhando cada vez mais relevância no construir e 

planejar das cidades. 
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Capítulo II 

 
A PERCEPÇÃO DE RISCO AMBIENTAL DECORRENTE DAS UNIDADES DE 

BOMBEIO PELA POPULAÇÃO MOSSOROENSE 

 

 Neste capítulo analisamos a percepção de impacto e risco ambiental pelos 

moradores próximos de equipamentos da indústria do petróleo, considerando 

especificamente o caso a paisagem urbana da cidade de Mossoró.  

 Para alcançar esse objetivo cartografamos, especialmente, unidades de bombeio 

que se encontram no perímetro urbano de Mossoró. A localização desses equipamentos 

possibilitou a aplicação dos questionários em campo, a fim de avaliar a percepção dos 

moradores quanto aos impactos sociais e ambientais relacionadas à implantação dessas 

"próteses territoriais" (SANTOS, 2004) no espaço urbano da cidade. 

 É digno de observação que a priori a instalação de equipamentos urbanos acaba 

rapidamente por ser naturalizada como parte integrante da paisagem urbana pelos 

moradores. Entretanto, faz-se necessário verificar se o mesmo raciocínio se aplica a 

objetos tão estranhos ao lugar quanto às unidades de bombeio usadas nos poços de 

extração em plena área urbana. 

 Após a análise da percepção de impacto e risco pela comunidade urbana 

mossoroense, analisamos a legislação ambiental em diversas escalas e instâncias no que 

se refere à atividade petrolífera em território nacional. 

 

2.1. A percepção de riscos pela população mossoroense 

Sobre a localização das unidades de bombeio podemos observar por meio do 

mapa 4 que a maior concentração ocorre no setor Noroeste da cidade, com mais de 80% 

dos poços alocados em área urbana
21

. Como já referido, a localização destes poços não 

segue nenhum padrão espacial, sendo possível notar que na área em questão existe uma 

quantidade disponível de óleo considerada economicamente viável.  

 

                                                 
21  Percentagem contabilizada a partir dos dados que dispomos. 
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Mapa 4: Poços e campos de petróleo na área urbana de Mossoró, RN. 

Fonte: Petrobras, 2007.  

Org.: Marcela Galizia, 2013. 
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O mapa 5, relativo à densidade da população por bairro, aponta que os índices 

mais elevados encontram-se também no setor Noroeste da cidade de Mossoró. De 

acordo com nossa pesquisa, esse adensamento não guarda relação direta com a alocação 

dos poços de petróleo, mas sim, com o fato de nesta região terem surgido novos bairros 

como Abolição I, Abolição II, Abolição III e Abolição IV, onde habita uma população 

mais carente, chegada ao local após invasão/ocupação de vazios urbanos ou aquisição 

de lotes com preço da terra mais barato. 

 

 

Mapa 5: Densidade populacional por bairro – Mossoró, RN. 
Fonte: IBGE 2009.  

Org.: Marcela Galizia, 2013. 

 

A localização das unidades de bombeio no perímetro urbano também ocorre no 

setor Noroeste da cidade, portanto, em áreas densamente urbanizadas na faixa de 8.413 

a 21.1187 habitantes por km/2. 

Na tentativa de compreender o significado das unidades de bombeio para a 

população local, foram aplicados questionários e realizadas entrevistas com os 

moradores próximos e/ou vizinhos a esses equipamentos, tanto na área urbana como na 

área rural, a fim de compreendermos um pouco mais sobre a percepção de riscos quanto 
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à localização destas instalações. Todavia, nos concentramos numa análise mais 

aprofundada das entrevistas feitas com os moradores do perímetro urbano. O objetivo 

foi uma apreensão mais profunda quanto à percepção da população sobre as 

transformações urbanas e riscos socioambientais decorrentes da localização dessas 

infraestruturas, bem como inferir sobre o conhecimento da população sobre qual a 

função dessas unidades de bombeio. 

 Os questionários 22 foram aplicados à 14 (quatorze) moradores, com os quais 

tivemos também a oportunidade de conversar, obtendo informações que não 

compunham o roteiro de questões, mas que foram de grande importância para a 

pesquisa. As visitas foram realizadas em 8 (oito) dos poços localizados no perímetro 

urbano de Mossoró dos 78 poços existentes, em razão da maior concentração de 

residências no entorno das unidades de bombeio. No mapa a seguir, estão os 8 (oito) 

poços visitados durante os trabalhos de campo.  

 

Mapa 6: Localização dos poços visitados na área urbana de Mossoró, RN 

Fonte: Google Earth 

Org.: Marcela Galizia, 2013. 

  

                                                 
22  Consultar o ANEXO I deste trabalho. 
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 Durante a aplicação dos questionários, foi possível constatar que todos os 

moradores (14 questionários) sabiam da finalidade das unidades de bombeio, bem como 

identificar a empresa proprietária e responsável pelas infraestruturas. No que se refere à 

chegada da Petrobras em Mossoró, todas as pessoas quando questionadas a respeito, 

afirmaram que a empresa levou benefícios à cidade, destacando, sempre, a geração de 

empregos, embora nenhuma delas tenha sido diretamente beneficiada com a atividade 

petrolífera. 

 Um caso bastante interessante foi de um morador do entorno do poço localizado 

na rua Doutor João Marcelino, cujo terreno divide muro com a casa. Durante a 

entrevista, fomos informados que a instalação do poço ocorreu há aproximadamente 25 

anos, e que houve, desde então, diversas danificações e rachaduras no imóvel. 

 O morador relatou que recentemente recebeu a visita de dois peritos da 

Petrobras, após mais de cinco anos de solicitações e reclamações dirigidas à empresa 

sobre os diversos prejuízos causados à residência, supostamente decorrentes da 

instalação e do funcionamento da unidade de bombeio. Porém, foi informado pelos 

peritos que as rachaduras e danificações nada tinham a ver com o funcionamento do 

maquinário. No entanto, o morador reafirma sua opinião de que os estragos na casa 

resultaram do maquinário, e está entrando com um processo na justiça, auxiliado por um 

advogado particular, contra a Petrobras. As fotos a seguir são da residência em questão. 
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Figura 6 – Imagens da residência localizada na rua Doutor João Marcelino, cujo terreno é 

vizinho a uma unidade de bombeio. 

Foto: Marcela Galizia - dezembro, 2013 

Autoria: Marcela Galizia. 

 

 

 Nas demais residências visitadas e entrevistas realizadas, não identificamos 

outros sinais de danos aos imóveis em decorrência das atividades nas unidades de 

bombeio. Entretanto, ressalta-se que o imóvel aludido anteriormente é único cuja parede  

faz divisória com o muro que cerca a unidade de bombeio. 

 Além da reclamação sobre as danificações da residência, o morador também 

relatou que durante o período de manutenção, que acontece a cada 3 meses, a “poluição 

sonora é constante”, durante aproximadamente 8 dias, especialmente quando acontece a 

retirada e realocação dos tubos de sucção e durante a sondagem do poço. Dos 14 

entrevistados,  5 (cinco) afirmaram não haver a ocorrência de nenhum tipo de som 

decorrente do funcionamento das unidades de bombeio, mas 9 (nove) corroboraram a 

informação de que ocorre a geração de ruídos, especialmente nos períodos de 

manutenção, enquanto.  

 Outra questão pertinente e que compôs nosso roteiro de entrevistas foi sobre a 

visita de técnico ou funcionário da Petrobras ou de algum órgão ambiental a fim de 

prestar esclarecimentos sobre as medidas de segurança, bem como orientar no caso de 
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acidentes nos locais de exploração de petróleo. Apenas 2 (dois) dos moradores 

entrevistados responderam terem recebido visita de funcionários da Petrobras, e que 

estes explicaram sobre o funcionamento das unidades de bombeio, bem como prestaram 

orientação sobre como agir em caso de acidentes. 

 Quando questionamos sobre que medidas tomariam em caso de acidentes nas 

UBs, 8 (oito) moradores responderam  “ligar para o número de emergência que está na 

placa onde estão instalados os poços”; 4 (quatro) responderam “ligar para os 

bombeiros” e 2 (dois) afirmaram que não saberiam o que fazer em caso de acidente. 

  

 

 

Figura 7: Modelo das placas alocadas nos terrenos onde se localizam as  

unidades de bombeio. 

Autoria: Marcela Galizia, 2013. 

 

 Durante conversa com o técnico da Petrobras, Alan Carlos, fomos informados de 

que todo o processo de instalação das unidades de bombeio e oleodutos é altamente 

seguro, já que o material usado é bastante reforçado. O técnico argumentou, também, 

que além da própria manutenção das unidades bombeio, vistorias são realizadas 

periodicamente por profissionais altamente qualificados, que se valem de aparelhagem 

de última geração. Todavia, nada foi dito quanto ao treinamento dos moradores ou que 
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os moradores recebessem informações e orientações básicas e/ou relevantes sobre como 

proceder em caso de acidentes ou suspeita de mau funcionamento dos aparelhos. 

 Já sobre a questão do incômodo visual provocado pelas unidades de bombeio, 

nenhum dos moradores entrevistados disse haver incômodo. Quando questionados a 

respeito da possibilidade da realização de melhorias paisagísticas nas UBs e em seu 

entorno, nenhum deles teceu opinião; mostraram-se indiferentes a esse tipo de obra. 

Entretanto, isto não pode ser tomado como conclusivo acerca da aplicação de futuros 

projetos de intervenção paisagística visando melhorar o aspecto visual das UBs. 

 Desse modo, constamos que as unidades de bombeio não interferem 

negativamente na paisagem urbana na percepção dos moradores entrevistados. Um 

deles pareceu até mesmo se “orgulhar” dos maquinários, afirmando que “o petróleo 

transformou muito a cidade e foi para melhor”. 

Quando questionados sobre os riscos que estariam correndo, foi unânime a 

resposta de que não se sentiam em perigo. Esta afirmativa foi o que mais despertou 

nossa atenção, pois reafirma a ideia da carência de informação por parte da população, 

que culmina na impercepção dos inconvenientes a que estão expostos. 

Embora a ocorrência de acidentes seja bastante rara
23

, parece indiscutível a 

necessidade de ações, talvez envolvendo técnicos da empresa, dos órgãos ambientais e 

até mesmo do corpo de bombeiros, que visem à conscientização da população sobre os 

riscos de acidentes nessas estruturas petrolíferas. Essas ações poderiam ocorrer em 

forma de palestra, de visitas aos moradores e/ou distribuição de material didático 

informativo.  

 Se a percepção de risco por parte da população é diminuta, passamos a resgatar o 

que diz a legislação brasileira a respeito. 

 

2.2. A legislação brasileira sobre direito ambiental 

No Código Civil Brasileiro de 1916, encontramos os primeiros indícios de um 

direito ambiental brasileiro, no qual estão elencadas várias disposições de natureza 

ambientalista, através da prevenção dos direitos de vizinhança (SAMPAIO, 2011). Nas 

                                                 
23  Das 14 pessoas entrevistadas, apenas uma relatou acidente relacionado a vazamento de óleo há 

aproximadamente 15 anos. A moradora afirmou que apesar do incidente, não houve nenhum resultado 

grave que dele decorresse, tendo como principal desdobramento a poluição do solo e das ruas 

próximas a unidade de bombeio em questão. 



52 

 

décadas subsequentes, inicia-se a instituição de uma legislação que já pode ser 

compreendida como ambiental, contendo a sanção dos Códigos de Águas, Florestal, da 

Pesca, de Minas e Penal.  

 Na década de 1960, são elaborados o Estatuto da Terra, a Lei de Proteção à 

Fauna e a reformulados os Códigos Florestal, da Pesca e da Mineração, bem como 

criado o Conselho Nacional de Controle da Poluição Ambiental. Essa legislação 

envolvia agora o controle da poluição por atividades industriais, a criação de áreas 

turísticas, a previsão de responsabilidade por danos nucleares, e a responsabilidade 

penal por danos ambientais.  

 Mas é somente com a Conferência de Estocolmo de 1972, que a legislação 

ambiental brasileira começou a tomar forma. De acordo com Mílaré (2000), os 

principais elementos dessa evolução foram: a) edição da Lei 6938, de 31/8/81, que traz 

ao mundo do direito o conceito do meio ambiente como objeto específico de proteção; 

b) edição da Lei 7347, de 24/7/85, que disciplina a ação civil pública como instrumento 

processual específico para a defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos; c) promulgação da Constituição de 1988, que dedica capítulo específico ao 

meio ambiente, tornando-se numa das mais avançadas do mundo em matéria ambiental, 

e trazendo em sua esteira dispositivos de proteção ao meio ambiente nas Constituições 

estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios; d) vigência da Lei 9605, de 12/2/98, que 

dispõe sobre as sanções penais e administrativas aplicadas às condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente. Esse conjunto de leis ambientais, embasadas 

constitucionalmente  e, complementadas por normas legais e regulamentares, representa 

o arcabouço jurídico do moderno Direito Ambiental Brasileiro.  

A seguir, discutiremos especificamente sobre a legislação petrolífera para, em 

seguida, atribuir maior ênfase à regimentação atual no que tange às leis ambientais. 

Partiremos, então, das leis ambientais nacionais para, então, tratar das leis específicas 

estabelecidas pelo poder municipal de Mossoró. 

 

2.2.1. A legislação ambiental e a atividade petrolífera 

 A partir da década de 1960, observa-se uma gradual influência do insumo 

petróleo nos gastos nacionais decorrentes da aceleração do processo de industrialização. 

Em razão do impacto das variações no preço deste insumo no setor de transportes, 
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sobretudo num país de malha viária predominantemente rodoviária, acabaram afetando 

as políticas macroeconômicas da nação. O esforço do governo federal na internalização 

da indústria do petróleo repercute na descoberta de jazidas em mar e em terra, 

inicialmente monopolizadas pela Petrobras. 

Devido à importância dessa matéria-prima para a economia e para a sociedade 

brasileira, foi essencial o estabelecimento de legislações específicas para a atividade de 

extração, transporte, refino e distribuição de petróleo e gás natural. A distribuição da 

renda do petróleo também foi alvo de regulamentação específica, com royalties 

destinados aos proprietários de terras e municípios onde ocorre extração de petróleo. 

Entretanto, menos conhecida e debatida é a legislação específica relacionada aos 

impactos ambientais e sociais da atividade petrolífera, geralmente lembrada apenas 

quando de vazamentos de oleodutos ou petroleiros. 

Desse modo, fez-se necessário a escolha de alguns pontos mais específicos da 

legislação, tais como os que tratam sobre concessão, licitação, licenciamento, impactos 

e riscos ambientais, tornando indispensável que se considere o papel da Petrobras nesse 

cenário, já que a empresa é a principal atuante no ramo. 

São importantes a Lei n° 0.478 de 6 de agosto de 1997 – Lei do Petróleo – e o 

Decreto n° 2.455, de 14 de janeiro de 1998, que promoveu o surgimento da Agência 

Nacional do Petróleo – ANP, uma autarquia especial que integra indiretamente a 

administração federal e que está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A 

finalidade desse órgão é promover a regulação, a contratação e a fiscalização das 

atividades econômicas ligadas à indústria do petróleo, seguindo, assim, a legislação 

estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE (BEZERRA, 

2006). 

Desse modo, a política energética e a exploração de petróleo e gás natural no 

Brasil são regidas hoje pela Lei 9478, que designa como um de seus principais objetivos 

a proteção ao meio ambiente (art. 10, IV). A ANP, de acordo com a mesma lei, tem por 

uma de suas finalidades "fazer cumprir as boas técnicas de conservação e uso racional 

do petróleo, dos derivados e do gás natural e de preservação do meio ambiente" (art. 10, 

IX).  
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Pelo art. 44, I, da Lei 9478/97, fica determinado que o contrato de concessão
24

 

deverá estabelecer a obrigação do concessionário a adotar em todas as suas operações 

medidas para a proteção do meio ambiente. E, ainda, no inciso V do mesmo artigo: 

“responsabilizar-se civilmente pelos atos de seus prepostos e indenizar todos e 

quaisquer danos decorrentes das atividades de exploração, desenvolvimento e produção 

contratadas, devendo ressarcir à ANP ou à União os ônus que venham a suportar em 

consequência de eventuais demandas motivadas por atos de responsabilidade do 

concessionário.” (ANP, 2011). 

Fica claro o empenho dos órgãos responsáveis – ANP e Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), entre outros –, em 

esclarecer e tornar objetivos os aspectos legislativos ambientais do Brasil, tornando, 

assim, a proteção ambiental na indústria do petróleo um processo simplificado e atrativo 

para investidores.  

Ainda sobre as questões ambientas, destaca-se através do art. 23 da Constituição 

Federal de 1988, que é de competência comum dos entes federativos a proteção do meio 

ambiente, bem como a luta contra a poluição em todas as suas formas. A competência 

legislativa no tocante às questões ambientais é delegação da União e dos Estados, que 

devem decretar leis convergentes, cabendo à União a edição de regras gerais e aos 

Estados normas específicas. 

No Brasil, os principais órgão do Ministério do Meio Ambiente são o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o IBAMA, sendo ambos integrantes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)
25

, e responsáveis pela proteção e 

melhoramento da qualidade ambiental, de acordo com a Lei 6.938/81, que dispõe sobre 

a política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação. 

A carta magna de 1988 teve dedicado um capítulo inteiro ao Meio Ambiente 

(Capítulo V, art. 225). Quanto à atividade de exploração e produção de petróleo, chama 

                                                 
24  A concessão se refere a uma espécie de contrato administrativo através do qual transfere-se a 

execução de serviço público para particulares, por prazo certo e determinado. Os prazos das 

concessões são maiores que os dos contratos administrativos em geral, podendo atingir o período de 

40, 50, 60 ou mais. 

25 Dentro da estrutura do SISNAMA, o CANAMA é um órgão deliberativo, enquanto o IBAMA é um 

órgão executor. 
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a atenção o parágrafo 1, inciso IV que prescreve a realização de estudos ambientais 

prévios. Outra lei que merece destaque é a que se refere aos Crimes Ambientais - Lei 

9.605/98. 

Na atividade petrolífera, a Lei 9.966/2000 (Lei de Combate à Poluição em 

Águas Jurisdicionais Brasileiras) é de suma importância, pois faz referência aos 

princípios básicos sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional. E ainda a Resolução CONAMA n° 265/2000, que estabelece ações de controle 

e prevenção e a análise do processo de licenciamento ambiental das instalações 

industriais petrolíferas e/ou derivantes localizadas no território nacional, que promoveu 

o desenvolvimento dos Planos de Contingência em caso de derramamento de óleo. 

No tópico a seguir trataremos sobre os processos de licenciamento, abordando 

de modo mais direcionado as atividades desempenhadas pela Petrobras, tendo em vista 

a importância da empresa para o setor petrolífero nacional. 

 

2.2.2. Licenciamento ambiental da atividade petrolífera 

 Com a Lei n.º 6.938/81, o licenciamento ambiental
26

 passou a ser obrigatório e 

uniforme em todo o território nacional. No art. 9 desta lei, o licenciamento aparece 

como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), enquanto no art. 

101 estão expostas as situações nas quais deverá ocorrer o licenciamento prévio, 

disposição encontrada também no caput do art. 22 da Resolução CONAMA n.º 237/97, 

que institui procedimentos específicos para o licenciamento de atividades relacionadas à 

exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural.  

Assim, deve passar por licenciamento toda e qualquer atividade que possa 

apresentar potencial de risco ou impactos nocivos às condições ambientais locais, 

evitando a efetivação de implantação e de operacionalização de empreendimentos que 

                                                 
26 Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, 

possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso. 
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utilizem recursos ambientais sem disporem da emissão de licenças pelos órgãos 

públicos competentes.  

No processo de licitação são avaliadas as consequências positivas e negativas que 

conduzirão ou não à concessão da licença, sendo necessária também a elaboração dos 

requisitos indispensáveis para a minimização dos impactos ambientais negativos ou a 

maximização dos positivos, considerando impreterivelmente o parâmetro 

socioeconômico. 

Na Resolução CONAMA n.º 23/94 estão expostos os procedimentos específicos 

para o licenciamento das atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de 

combustíveis líquidos e gás natural, como a perfuração de poços para identificação das 

jazidas e suas extensões, a produção para pesquisa sobre a viabilidade econômica e a 

produção efetiva para fins comerciais, conforme se depreende da redação dos artigos 1º 

e 2º, enquanto o art. 3º esclarece as dúvidas quanto à necessidade de prévio 

licenciamento ambiental para tais atividades. 

Nesta Resolução ficam também determinados quatro tipos de licenças a serem 

requeridas aos órgãos ambientais e ao IBAMA no procedimento licenciatório: Licença 

Prévia de Perfuração – LPper (concedida para a atividade de perfuração de cada poço, 

mediante a precedente apresentação pelo empreendedor do Relatório de Controle 

Ambiental (RCA) das atividades e a delimitação da área pretendida); Licença Prévia de 

Produção para Pesquisa – LPpro (instrumento que autoriza a produção para pesquisa da 

viabilidade econômica do poço, após a apresentação e análise do Estudo de Viabilidade 

Ambiental – EVA); Licença de Instalação – LI (autoriza o início da implantação do 

empreendimento, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes.) e  Licença de Regulação de Operação – LRO (de caráter corretivo e 

transitório, destinada a disciplinar, durante o processo de licenciamento ambiental, o 

funcionamento de empreendimentos e atividades em operação e ainda não licenciados, 

sem prejuízo da responsabilidade administrativa cabível) (RESOLUÇÃO Nº 237 do 

CONAMA, de 19 de dezembro de 1997). Porém, vale salientar que podem ser 

requeridas pelo respectivo órgão ambiental, ainda, outras licenças, caso se detecte tal 

necessidade. 
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No caso de Mossoró, o setor petrolífero apresenta especificidades pela  

localização de poços de petróleo no perímetro urbano. A inserção e a alocação desta e de 

outras infraestruturas petrolíferas, como oleodutos, apresentam fatores de risco quando 

localizadas na área urbana, especialmente em bairros residenciais. 

Dessa forma, para o alcance do objetivo central do presente trabalho, torna-se 

essencial o exame das leis locais, seja do Estado do Rio Grande do Norte ou do 

Município de Mossoró no tocante à regulamentação ambiental, evidenciando, assim, as 

especificidades do lugar. 

No estado do Rio Grande do Norte, o órgão responsável pela política ambiental é 

o IDEMA
27

 - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte, criado em 2007 com vinculação à Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, cujas principais atribuições são: promoção 

da educação ambiental; licenciamento e revisão de atividades potencialmente 

poluidoras; zoneamento ambiental; aplicação de penalidades disciplinares e 

compensatórias; implantação de unidade de conservação; controle ambiental e controle 

florestal.  

Os procedimentos prescritos pelo CONAMA, anteriormente citados, encontram-

se também nas resoluções no próprio IDEMA, sob a atuação da Subcoordenadoria de 

Licenciamento e Controle Ambiental (SLCA). Dentro do SLCA há, ainda, um setor 

específico responsável pelas atividades petrolíferas: o NUPETR. 

Segundo o IDEMA, ainda, os principais procedimentos atrelados ao 

licenciamento ambiental são: 

  Relatório de Controle Ambiental (RCA) 

 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) 

 Plano de Controle Ambiental (PCA) 

 Programa de Monitoramento Ambiental (PMA) 

 Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) 

 Relatório de Avaliação e Desempenho Ambiental (RADA) 

 Relatório de Risco Ambiental (RRA) 

 Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) 

                                                 
27  O IDEMA é órgão procedente do IDEC - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

do Rio Grande do Norte. 
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 Análise de Risco (AR) 

 Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto sobre o 

Meio Ambiente (EIA/RIMA) 

 

Já sobre as principais atividades petrolíferas sujeitas aos procedimentos acima 

mencionados, estão: 

 

 Poço de petróleo e/ou gás natural 

 Estação coletora central 

 Estação coletora satélite¸ estação de vapor 

 Estação de tratamento de óleo 

 Estação de teste 

 Estação coletora e compressora 

 Complexo industrial/centro de defesa ambiental 

 Oleoduto / gasoduto / vaporduto / linha de surgência 

 Estação de fluidos 

 Sísmica 

 Sistema de injeção de água produzida 

 Terminal de combustível 

 Terminal de petróleo 

 Base de armazenamento de produtos químicos 

 

Tendo em vista os riscos aos quais estão expostas as populações vizinhas aos 

poços de petróleo, vale ressaltar que não consta na legislação ambiental local nenhum 

tipo de determinação acerca do distanciamento mínimo entre o terreno onde estão 

alocadas as unidades de bombeio e as residências próximas a estes terrenos. Todavia, a 

ANP (Agência Nacional de Petróleo) conta com o “REGULAMENTO TÉCNICO DE 

DUTOS TERRESTRES PARA MOVIMENTAÇÃO DE PETRÓLEO, DERIVADOS E 

GÁS NATURAL (RTDT)”, o qual estabelece “os requisitos essenciais e os mínimos 

padrões de segurança operacional para os Dutos Terrestres (Oleodutos e Gasodutos), por 
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ele abrangidos, visando à proteção do público em geral e da força de trabalho da 

companhia operadora, bem como a proteção das instalações e do meio ambiente”
28

. 

 De acordo com portaria ANP Nº 125, DE 5.8.2002 - DOU 6.8.2002, inciso VI do 

Art. 1° aponta que: o desenvolvimento ou realização de obra ou serviço adjacentes, 

devem respeitar uma distância de até 15 metros, medida a partir dos limites da Faixa de 

Domínio de Dutos
29

.  

Complementar a esta portaria, encontramos nas resoluções do DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) que: “o oleoduto ou adutora 

deverá ser instalado em uma faixa situada de 12m (doze metros) a 16m (dezesseis 

metros) da cerca limítrofe das faixas de domínio, correspondente ao local do canteiro 

entre as pistas e ruas laterais”. 

Além disso, qualquer obra ou construção que venha a ocorrer próxima à área 

onde estão localizados os oleodutos deverá submeter o projeto à TRANSPETRO
30

, que 

passa a ser responsável por: orientar; estabelecer procedimentos; analisar os projetos; 

celebrar termo de ajuste e realizar o acompanhamento das obras. 

Tais resoluções têm por finalidade evitar que haja acidentes nos dutos ou 

qualquer tipo de prejuízo a essas estruturas. Nesse sentido, não havendo legislação 

específica que regulamente acerca da distância que separa as unidades de bombeio 

localizadas no perímetro urbano de Mossoró e as residências próximas a essas unidades, 

nos questionamos, também, não apenas sobre grau de risco a que está exposta a 

população, mas também sobre os critérios para que obras de restauração e 

reestruturação dos imóveis sejam realizadas. 

Assim, havendo necessidade de que os projetos de reforma e/ou 

restruturação dos imóveis sejam submetidos à TRANSPETRO, fica claro o 

aumento da limitação por parte dos proprietários destes imóveis no tocante 

à realização de obras. Além disso, também levantamos a questão acerca do 

                                                 
28

 O citado regulamento encontra-se disponível em: www.anp.gov.br/?dw=24410. Acesso em 
janeiro de 2014. 

29
 De acordo com a ANP a faixa de domínio de dutos é a faixa de largura determinada, na qual 

estão dutos de petróleo, seus derivados ou gás natural, enterrados ou aéreos, bem como 
seus sistemas complementares, definida em Decreto de Declaração de Utilidade Pública 

30
 A Petrobras Transporte S/A é uma empresa brasileira, subsidiária integral da Petrobras. Tem 

como finalidade realizar o transporte de petróleo e seus derivados, gás natural e álcool, 
utilizando-se de oleodutos, gasodutos e navios. 

http://www.anp.gov.br/?dw=24410
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nível de informação de que dispõem os proprietários e o poder municipal, 

já que este é outro fator que colabora para a ocorrência de acidentes se 

consideramos que estas pessoas podem vir a realizar obras em suas 

residências sem que os projetos sejam submetidos à TRANSPETRO, uma vez que 

não há qualquer informação neste sentido junto à Prefeitura Municipal ou 

restrição no Plano Diretor. Neste caso, entendemos que os riscos a que 

estão expostos a população aumentam consideravelmente, tornando ainda mais 

urgente e indispensável a elaboração de legislação urbana local específica 

para o setor petrolífero 

De acordo, ainda, com as Diretrizes de Segurança da Petrobras, “os oleodutos, 

gasodutos e polidutos são meios seguros e econômicos para transportar grandes 

volumes de petróleo, derivados e gás natural a grandes distâncias. Além disso, o sistema 

permite a retirada de circulação de centenas de caminhões, economizando combustível e 

reduzindo o tráfego de veículos pesados nas rodovias. Resultado: melhora-se a 

circulação, preservam-se as estradas e diminui a emissão de gases tóxicos”.  

Em contrapartida, a instalação dos dutos, especialmente em áreas densamente 

povoadas, como no caso da cidade de Mossoró, expõe a população à possibilidade de 

acidentes como vazamento do óleo ou até mesmo ocorrência de inflamação/explosão 

especialmente devido à ausência de legislação específica. Assim, percebe-se a existência 

de brechas na legislação local mossoroense, que corroboram para o aumento dos riscos 

a que estão expostos os moradores próximos às unidades de bombeio.  

 

2.3. O meio ambiente no Plano Diretor de Mossoró 

 Neste subitem, nos propusemos a analisar o Plano Diretor de Mossoró como 

norma de regulamentação quanto ao uso e ocupação do solo, considerando, 

concomitantemente, a legislação ambiental no tocante ao desenvolvimento das 

atividades petrolíferas. Dessa forma, descortina-se o alcance das normas do poder 

público municipal no que tange à configuração urbana e sua relação com o setor 

privado.  

 O “Plano Diretor de Organização do Espaço Urbano de Mossoró” de 1975, que 

antecede o atual, trazia no Livro I do Urbanismo, algumas diretrizes de cunho mais 
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geral sobre a aplicação do “Código de Urbanismo e Obras”
31

. De acordo com o Art. 1° 

do citado documento: 

 

O presente CÓDIGO DE URBANISMO E OBRAS aplica-se a todo o 

Município de Mossoró, disciplinando a organização do espaço, 

fixando diretrizes para todas as construções, objetivando dotar a 

cidade de condições favoráveis de habitação, meios de circulação, 

locais de trabalho e lazer, de forma harmônica e em consonância com 

a preservação dos locais paisagísticos e edificações de valor histórico 

e/ou cultural
32

. 

 

 Ficam expressas no Art. 1° as funções gerais do Plano Diretor de Mossoró. 

Todavia, no Art. 2° podem ser encontradas orientações mais específicas, confluentes 

com nossa proposta de análise sobre as diretrizes relacionadas ao meio ambiente: 

 

Art. 2° - Visando preservar o equilíbrio ecológico do Município, 

caberá à Secretaria de Urbanismo e Obras analisar todos os projetos 

e/ou obras que possam desfigurar a paisagem natural e prejudicar a 

amenidade do clima da região, compatibilizando-os com essas 

prerrogativas. 

 

 Observa-se, então, que àquela época havia, no Plano Diretor de Mossoró, 

questões de ordem ambiental, ainda que de pouca profundidade. Como destacado, o 

setor petrolífero se distingue da maioria das atividades econômica-industriais, pois 

depende da disposição do óleo no subsolo para que se inicie sua exploração, sendo que, 

em geral, esta disposição ocorre de modo disperso no território. Desta forma, 

compreende-se que o estabelecimento de uma lei de zoneamento urbano fosse algo 

ineficaz, mas não as normas quanto à instalação de infraestruturas demandadas pelo 

setor, bem como os riscos decorrentes da operacionalização dessa atividade. 

                                                 
31 O “Plano Diretor de Organização do Espaço Urbano de Mossoró” de 1975, que antecede o atual, 

encontra-se anexado à dissertação de mestrado de Karisa Lorena Carmo Barbosa Pinheiro, intitulada: 

“O Processo de Urbanização da cidade de Mossoró: dos processos históricos à estrutura urbana atual”, 

defendida na UFRN, em 2006. 

32  Grifos nossos. 
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 O Capítulo III do Título IV do Plano Diretor mossoroense de 1975 versa sobre 

as “Áreas Verdes”, sendo que no Art. 72 consta: Objetivando garantir condições de 

amenidade de clima e salubridade da área urbana fica estabelecido o seguinte sistema de 

áreas verdes: 

 

 I – Zona Ribeirinha do Rio Mossoró em toda a extensão urbana, com um afastamento   

         mínimo de 50m (cinquenta metros) contados de cada margem do rio; 

 II – Em volta da Lagoa do Mato e Barrocas, lagos e reservatórios naturais ou aquíferos; 

 III – Na periferia da área urbana configurando o Cinturão Verde da cidade. 

 

Se por um lado, tais orientações reforçam as preocupações àquela época com o 

meio natural e sua preservação, por outro, o mesmo documento não faz menção alguma 

à atividade petrolífera, o que se justifica uma vez que estudos mais aprofundados sobre 

a existência de petróleo no estado do Rio Grande do Norte tinham sido iniciados apenas 

dois anos antes da elaboração do Plano Diretor de Organização do Espaço Urbano de 

Mossoró. 

Todavia, apos 1975, o Plano Diretor de Mossoró passou por mudanças, com a 

inserção de diversas Leis Complementares. A título de exemplo, podemos citar a 

Lei Complementar nº 012/2006 (que institui o Plano Diretor de Mossoró em 

atendimento ao artigo 182 da Constituição Federal de 1988, do Capítulo III da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e do art. 56, inciso IX 

da Lei Orgânica do Município de Mossoró
33

); a Lei Complementar nº 47/2010 (que 

institui o Código de Obras, Posturas e Edificações do Município de Mossoró, o qual 

estabelece normas técnico-estruturais e funcionais para a elaboração de projetos e 

execução de obras e instalações e as medidas de Polícia Administrativa de competência 

do Município, em compatibilidade com o Plano Diretor do Município – PDM
34

); a Lei 

Complementar nº 074/2012 (que institui a Área Especial de Interesse Público para 

                                                 
33  Disponível em < 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/gedur/downloads/plano_diretor_lei0112006.pdf>. Acesso em 

20/09/2013. 

34  Disponível em < https://www.leismunicipais.com.br/a/rn/m/mossoro/lei-

complementar/2010/4/47/lei-complementar-n-47-2010-dispoe-sobre-o-codigo-de-obras-posturas-e-

edificacoes-do-municipio-de-mossoro-2010-12-16.html>. Acesso em 20/09/2013. 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/gedur/downloads/plano_diretor_lei0112006.pdf
https://www.leismunicipais.com.br/a/rn/m/mossoro/lei-complementar/2010/4/47/lei-complementar-n-47-2010-dispoe-sobre-o-codigo-de-obras-posturas-e-edificacoes-do-municipio-de-mossoro-2010-12-16.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/rn/m/mossoro/lei-complementar/2010/4/47/lei-complementar-n-47-2010-dispoe-sobre-o-codigo-de-obras-posturas-e-edificacoes-do-municipio-de-mossoro-2010-12-16.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/rn/m/mossoro/lei-complementar/2010/4/47/lei-complementar-n-47-2010-dispoe-sobre-o-codigo-de-obras-posturas-e-edificacoes-do-municipio-de-mossoro-2010-12-16.html
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Desenvolvimento Urbano - AEIPDU no Plano Diretor do Município de Mossoró
35

), 

entre outras. 

O que pretendemos apontar nesta parte do trabalho são as alterações realizadas 

no Plano Diretor de Mossoró, especialmente a partir de 2006, com a 

Lei Complementar nº 012/2006, que inclui diretrizes sobre as atividades petrolíferas. 

O item VI, do Art. 52 do atual Plano Diretor de Mossoró, inscrito na “Subseção I 

- Dos usos geradores de incômodo”, aponta que “para fins de avaliação do nível de 

incômodo gerado devem ser observados os seguintes fatores
36

: periculosidade: 

atividades que apresentem risco ao meio ambiente e à saúde, em função da produção, 

comercialização, uso ou estocagem de materiais perigosos, como explosivos, gás 

liquefeito de petróleo (GLP), inflamáveis, tóxicos e equiparáveis, conforme normas 

técnicas e legislação específica". E ainda na “Subseção II - Dos empreendimentos de 

impacto”, Art. 54, item VII: “locais de exploração e extração de petróleo, sal marinho e 

calcário”, cujo § 5º considera que “são também considerados empreendimentos de 

impacto, as seguintes atividades, independentemente da área construída: depósitos de 

gás liquefeito de petróleo (GLP)”. 

Com o excerto acima, fica claro que o Plano Diretor de Mossoró passou a 

estabelecer algumas diretrizes mais específicas para as questões de ordem ambiental. 

Todavia, como o próprio texto aponta, as instruções expressam a necessidade, ainda, de 

que se consulte “as normas técnicas da legislação específica”, o que demonstra a baixa 

abrangência do Plano Diretor de Mossoró no que diz respeito ao petróleo. 

Ao questionarmos ao secretário do planejamento urbano de Mossoró sobre a 

necessidade e possibilidade de alterações mais significativas no Plano Diretor, visando 

acrescentar na legislação itens mais específicos sobre a atividade petrolífera, obtivemos 

como resposta que “não há interesse por parte da Prefeitura em mexer com o Plano 

Diretor no momento. Pelo menos não no que tange à atividade petrolífera. Além disso, o 

IDEMA detém a maior parte da responsabilidade no tocante à legislação ambientalista e 

sua relação com o desenvolvimento desta atividade. É inegável que a Petrobras mantém 

relações mais diretas e estreitas com o IDEMA do que com a própria Prefeitura”. 

                                                 
35  Disponível em < http://www.prefeiturademossoro.com.br/jom/jom159a.pdf>. Acesso em 20/09/2013. 

36  Dentre outros, já que destacamos apenas as passagens referentes à atividade petrolífera. 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/jom/jom159a.pdf
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Conforme apresentado, o Plano Diretor passou por modificações pouco significativas 

tendo em vista os impactos urbanos gerados pela Petrobras para Mossoró.   

 Todavia, uma vez mais evidencia-se a ampliação, por parte das grandes 

empresas, de  sua capacidade de influenciar nos processos de tomada de decisão 

envolvendo a esfera do poder público. Nesse aspecto, a própria Petrobras exemplifica o 

fortalecimento do setor privado em detrimento do Estado, ao neutralizar o poder 

regulatório mesmo quando envolvendo situações de risco geradas por suas atividades 

em ambiente urbano. 
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Capítulo III 

GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS NO PLANEJAMENTO URBANO 

 

Neste capítulo lançaremos mão da discussão acerca das legislações ambientais  

nacional, regional e local para melhor compreensão dos riscos relacionados à instalação 

destas infraestruturas petrolíferas. A análise do papel do poder público no tocante ao 

planejamento e ao ordenamento territorial poderá trazer maior esclarecimento sobre as 

relações de poder que ocorrem no território, especialmente envolvendo o processo de 

produção. 

Nos propusemos a investigar sobre a percepção da população quanto à 

implantação destas infraestruturas, notadamente consultando os moradores da 

vizinhança desses equipamentos acerca de seu conhecimento quanto ao funcionamento 

e riscos decorrentes das unidades de bombeio, e sobre o que esses elementos 

representam para essas comunidades ,(a dimensão subjetiva), uma vez que muitas casas 

dividem muro com os terrenos onde estão localizadas as unidades de bombeio e os 

oleodutos.  

Além da evidente constatação de que a instalação das infraestruturas levou à 

mudanças na paisagem urbana, é também evidente que as unidades de bombeio 

alocadas na cidade aparecem em dissonância com cenários urbanos típicos. Portanto, ao 

investigarmos sobre a percepção da comunidade, acabamos por nos aproximar do 

campo da fenomenologia, ainda que este não seja o cerne da pesquisa.  

 Diversas obras (MOTA, 2001; POLETTO, 2011; SANTOS, 2008; SOBRINHO, 

2006;) abordam o desenvolvimento da atividade petrolífera no território mossoroense, 

particularmente avaliando a influência da Petrobras na evolução urbana do município. A 

discussão a que nos propomos neste capítulo visa preencher uma lacuna identificada em 

estudos geográficos sobre gestão ambiental de risco, no contexto do planejamento 

urbano e da implantação da atividade petrolífera no município. Sendo assim, o objetivo 

é ressaltar a importância da gestão dos impactos socioambientais desta atividade 

econômica tão importante para Mossoró.
.
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3.1. Os problemas ambientais e o planejamento urbano 

Os problemas ambientais urbanos decorrem, geralmente, de uma relação 

inadequada entre os assentamentos humanos e seu suporte físico, levando à precarização 

da qualidade de vida das populações urbanas. O mais comum é que esses problemas 

estejam relacionados à catástrofes naturais, caso dos movimentos de massa 

(escorregamentos, deslizamentos, etc.) geradores de grandes danos aos assentamentos 

de populações em áreas de vulnerabilidade. 

Embora estes problemas ambientais urbanos não sejam recentes na história 

brasileira, foi somente nas últimas décadas que passaram a ser alvo de maior 

preocupação da esfera pública. Essa conscientização pode ser reconhecida a partir da 

incorporação da proteção ao meio ambiente urbano nas agendas e documentos que 

constituem o marco institucional das áreas ambiental e urbana. 

Entretanto, permanece necessário averiguar em que medida é possível afirmar 

que a delimitação das questões ambientais urbanas fornece elementos exatos e 

necessários para a efetivação de uma gestão urbano-ambiental adequada. Ou ainda, 

como ter certeza de que a institucionalização da questão ambiental apresenta reflexos 

concretos no espaço urbano, especialmente tendo em vista as novas formas de produção 

desse espaço ao longo das últimas décadas?  

O que se constata facilmente é que ainda existem lacunas entre as diretrizes e 

metas das agendas e documentos ambientais e a realidade socioambiental das cidades, 

resultando, especialmente, na inabilidade em elaborar políticas públicas que considerem 

não apenas as consequências ambientais – degradação ambiental, social e urbana –, 

como, também, suas causas – os modelos de produção do espaço urbano –, 

evidenciando um descompasso entre teoria e prática. Além disso, outro agravante desse 

desencontro entre políticas públicas e as ações efetivas é o imenso passivo ambiental 

existente
37

 nas cidades brasileiras, já que a capacidade de avaliação dos problemas de 

degradação ambiental está muito aquém do seu real significado. 

                                                 
37  Passivo ambiental representa toda e qualquer obrigação de curto e longo prazo, destinados única 

e exclusivamente a promover investimentos em prol de ações relacionadas a extinção ou amenização dos 

danos causados ao meio ambiente, inclusive percentual do lucro do exercício, com destinação 

compulsória, direcionado a investimentos na área ambiental (KRAEMER, TINOCO, 2004). 
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Até meados de 1990, o movimento ambientalista mundial voltava-se, 

prioritariamente, aos problemas ambientais relacionados à Agenda Verde
38

, com maior 

atenção para a proteção dos recursos naturais e dos ecossistemas. Foi a partir do decênio 

seguinte que, em escala global, passa-se efetivamente à inclusão na agenda do 

movimento ambientalista de problemas ambientais relacionados diretamente aos 

ambientes urbanos. Essa mudança de perspectiva sobre problemas relativos aos centros 

urbanos foi resultante de um longo percurso realizado pelo movimento ambientalista, 

que culminou em novas abordagens no tocante ao meio ambiente, possibilitando, assim, 

uma concepção menos restrita sobre as questões ambientais, que passou a enlaçá-las a 

uma visão mais social, econômica e política, em que são questionadas as formas de 

desenvolvimento prevalecentes nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

A urbanização é um determinante estrutural da sociedade e do território 

brasileiro. Dentre outros motivos, a aceleração do processo de urbanização foi fator que 

motivou diversas transformações no tocante ao modo de se conceber e de planejar a 

cidade. Nesse aspecto, o poder público, principalmente o municipal, passou a assumir 

novas atribuições relativas à gestão do território na tentativa de se construir uma visão 

mais integrada, que abarque as diversas e complexas dimensões do urbano, inclusive as 

relativas ao meio ambiente. 

O planejamento urbano pode ser entendido enquanto instrumento bastante 

relevante no processo de desenvolvimento das cidades, estando ligado diretamente à 

coordenação de tomada de decisões e à prática de ações públicas, de modo que, 

determinando os problemas tidos como urbanos, “privilegia a promoção do 

desenvolvimento das cidades” (CARVALHO, 2009).  

No caso específico desta dissertação de averiguação e análise dos possíveis 

impactos causados pelo setor petrolífero a partir da implantação de suas infraestruturas 

no espaço urbano de Mossoró, o planejamento urbano e a gestão ambiental dos riscos 

são entendidos como complementares. Desse modo, vale ressaltar que o conceito de 

planejamento remete às ações futuras, enquanto o conceito de gestão refere-se à ação e 

ao efeito de gerir ou de administrar. Ou seja, gerir consiste em realizar diligências que 

conduzem à realização de um objetivo determinado em relação aos eventos em 

                                                 
38  Refere-se aos assuntos ligados à preservação de florestas e da biodiversidade (IBAMA, 2006). 
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andamento; enquanto o planejamento tem por característica estabelecer projeções 

futuras. 

Assim, a gestão ambiental representa a administração de determinadas situações, 

sejam elas de risco ou não, a partir da relação homem-meio, utilizando para tal os 

recursos disponíveis no presente e considerando as necessidades imediatas. Ou seja, os 

resultados tendem a ser projetados em curto prazo, uma vez que as ações foram 

previamente planejadas. Esse modelo reforça a impossibilidade de separação entre a 

prática e teoria da gestão ambiental e do planejamento urbano, respectivamente. 

Já o planejamento urbano indica, seja na prática ou no discurso, a ação do 

Estado sobre o território urbano, caracterizado por uma pretensa visão geral ou 

complementar, podendo ser interpretado ora como um produto, ora como um processo, 

conforme afirma Villaça (2002). Questões como abastecimento hídrico, fornecimento de 

energia elétrica, gestão dos resíduos sólidos, poluição atmosférica, visual ou sonora, 

disponibilidade de áreas verdes e qualidade de vida, áreas de expansão urbana, uso e 

ocupação do solo, ordenamento territorial, entre outros, estão contidas no planejamento 

urbano. 

 

3.2. Gestão de riscos e planejamento urbano em Mossoró 

A relação entre planejamento – etapa essencialmente teórica onde o território é 

visto como dimensão plana – e gestão – etapa de ordem prática – é fundamental para a 

administração pública realizar suas metas, que devem constar em documentos de 

legislação municipal (Plano Diretor) e ambiental (municipal e estadual). 

 O planejamento urbano e a gestão ambiental de riscos são, geralmente, 

interpretados à luz da ideologia dominante, considerando os mais variados interesses, 

muitas vezes conflitantes, advindos de diversos agentes produtores do espaço (Estado, 

grandes empresários, sociedade civil, etc.). No caso de Mossoró, o petróleo impulsionou 

significativamente o desenvolvimento do município, alavancando a economia local e 

estabelecendo uma nova divisão territorial do trabalho devido à inserção de novas 

técnicas no território.  

 Todavia, a análise do espaço urbano sob a perspectiva das atividades ligadas 

diretamente à indústria do petróleo revelou que a instalação das infraestruturas (poços, 

galpões, estradas e, principalmente, as unidades de bombeio) pouco influenciou na 
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morfologia urbana de Mossoró, tendo maiores impactos em seu conteúdo, promovendo 

refuncionalizações transformadoras de seus papeis. 

 A disposição espacial das infraestruturas presentes no espaço urbano local não 

segue nenhum padrão de localização. Entretanto, observa-se que é indispensável que 

alguns desses elementos estejam alocados em espaços mais específicos, como é o caso 

dos próprios escritórios administrativos, geralmente localizados na área nobre da cidade, 

enquanto, por exemplo, grandes galpões são instalados fora da cidade, inclusive no 

meio rural, já que necessitam de grandes espaços. 

 No caso dos maquinários extratores de petróleo, espacialmente as unidades de 

bombeio, sua instalação ocorre em locais onde haja vazão de óleo em quantidade que 

justifique economicamente sua exploração. Sendo assim, diversas unidades de bombeio 

estão alocadas dentro do perímetro urbano mossoroense, conforme apresentado no 

capítulo inicial deste trabalho. 

 Em se tratando de uma atividade que depende da disponibilidade de um recurso 

natural, nesse caso, localizado inclusive no perímetro urbano de Mossoró, é 

indispensável a normatização para a operacionalização dessa atividade em sua 

diversidade de instalações e dispositivos. Além disso, a complexidade da organização 

espacial, as demandas de ocupação do solo, os grandes volumes produzidos, 

transportados, estocados e descartados de substâncias de alta periculosidade e toxidade, 

são fatores que reforçam o caráter de risco da atividade petrolífera. 

 Na gestão de riscos devem ser considerados tanto os riscos associados ao 

potencial de geração de poluição crônica e/ou poluição acidental, que expõem a 

integridade do ambiente e da vida das populações atingidas, quanto os traumas 

econômicos e sociais que são provocados quando da hipertrofia de uma atividade em 

detrimento de outros setores econômicos, gerando conflitos pelo uso e ocupação do solo 

(GONÇALVES, 2013). 

A ideia de risco está associada à potencialidade de ocorrência de um acidente, 

um desastre, um evento físico que resulte em perdas e danos sociais ou econômicos. 

Como tal, a gestão de risco passa a exigir uma intermediação entre o público e o privado 

no subsídio da tomada de decisões sobre alternativas de desenvolvimento tecnológico e 

de emprego de verbas públicas em condições democráticas de gestão do território.  
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Podemos definir risco como a magnitude e probabilidade de um efeito 

adverso ocorrer. Desta forma, para se avaliar o risco, deve-se 

determinar o dano (que tipo de dano o agente causará) e a exposição 

(que população estará exposta ao agente, a que concentração e a 

duração da exposição). Essa avaliação tem como base a proteção da 

saúde humana e seu objetivo está em proteger o indivíduo na 

sociedade e consequentemente a sociedade como um todo 

(CAPALBO, s/p, s/d).  

 

 

No caso do risco ambiental, este deve ser analisado enquanto indicador dinâmico 

das relações entre os sistemas naturais, a estrutura produtiva e as condições sociais de 

reprodução humana em um determinado lugar e momento. De acordo com Egler (2006, 

s/p), como critério metodológico para a avaliação de risco ambiental, devem ser 

considerados três aspectos: a) a vulnerabilidade dos sistemas naturais, compreendida 

como o patamar entre a estabilidade dos processos biofísicos e situações instáveis onde 

existem perdas substantivas de produtividade primária; b) a densidade e o potencial de 

expansão da estrutura produtiva, que procura expressar os fixos e os fluxos econômicos 

em uma determinada porção do território em uma concepção dinâmica; c) o grau de 

criticidade das condições de habitabilidade, vista como a defasagem entre as atuais 

condições de vida e os mínimos requeridos para o pleno desenvolvimento humano. 

Dentre os critérios que o autor menciona, “a densidade e o potencial de expansão 

da estrutura produtiva, que procura expressar os fixos e os fluxos econômicos em uma 

determinada porção do território em uma concepção dinâmica” (EGLER, 2006, s/p), 

pode ser observado quando se trata dos impactos sociais e ambientais decorrentes da 

instalação das infraestruturas do setor petrolífero no perímetro urbano mossoroense.  

 Mais uma vez reforçamos a ideia da inseparabilidade entre planejamento 

territorial e gestão de riscos, já que o poder público municipal tem como incumbência 

tanto as ações de ordenamento do uso do solo quanto sua ocupação. Este tem, ainda, por 

dever garantir as condições básicas de saúde, segurança e bem-estar da população local, 

desempenhando um papel decisivo na gestão dos riscos associados aos investimentos 

em infraestrutura produtiva projetados em seu território.  

 Assim, é indispensável que as políticas locais de adequação do uso e ocupação 

do solo incorporem instrumentos e mecanismos voltados para a gestão de riscos, com o 

objetivo de reduzir a vulnerabilidade das populações e atividades locais que estejam, 

eventualmente, expostas a fontes de perigo.  
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 As atividades de exploração de jazidas petrolíferas são um exemplo claro de 

padrão extensivo de ocupação de superfícies seja em terra ou no mar. Pelo fato da 

atividade de prospecção
39

 comportar uma considerável margem de incerteza quanto à 

determinação do local exato das jazidas - em função da mobilidade dos hidrocarbonetos 

e da profundidade e heterogeneidade da estrutura do subsolo (GEORGE, 1991) -, as 

áreas nas quais são realizadas as sondagens ocupam, geralmente, superfícies extensas.  

 Por outro lado, a elevação natural ou artificial propriamente dita do óleo 

demanda espaço mais reduzido, com área suficiente para a instalação do maquinário 

necessário ao tipo de reservatório descoberto. Quando o reservatório apresenta pressão 

suficiente para elevar esses fluídos até a superfície por elevação natural, o poço é 

denominado surgente. No caso do reservatório não possuir pressão suficiente para 

elevar esses fluidos até a superfície, são utilizados métodos de elevação artificial. 

 Na área urbana mossoroense, as atividades de elevação de óleo são realizadas a 

partir das chamadas “unidades de bombeio”, conforme vimos mencionando ao longo 

deste texto. Dessa forma, observa-se que o espaço exigido para a instalação do 

maquinário não é tão extenso. Por outro lado, esse fato não reduz ou minimiza a 

necessidade de regulamentação das atividades petrolíferas, considerando, assim, os 

riscos que delas advêm. É nesse aspecto que o planejamento urbano ganha evidência e 

desponta como sendo intrínseco à gestão de riscos ambientais. 

 A gestão dos riscos associados às atividades potencialmente nocivas, poluidoras 

ou com alto grau de competitividade em termos da partilha do espaço, está atrelada ao 

controle da localização das mesmas por meio da normatização e/ou legislação quanto ao 

perfil de uso e ocupação do solo. Sendo assim, a gestão política dos riscos deve buscar a 

mitigação de possíveis efeitos negativos quanto à instalação e operacionalização de 

atividades potencialmente perigosas, ou seja, os riscos devem estar integrados às 

políticas de organização do território. É no âmbito da administração pública municipal 

que se realiza a ação governamental de regulamentação do uso do território, pois a 

constituição nacional atribui ao governo municipal à competência de realizar o controle 

do uso e ocupação do território.  

 

                                                 
39  A prospecção de petróleo define-se como a atividade da detecção de reservas de petróleo e gás por 

métodos geofísicos, como a sísmica de reflexão, que permitem analisar a estrutura do subsolo em 

profundidade sem a necessidade de custosa escavação ou perfuração (sondagem). 
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 Segundo o Estatuto da Cidade - Lei Federal n. 10.257/2001 -, que regulamenta a 

Constituição de 88, a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado é 

obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes; que integrem grandes 

aglomerações urbanas ou regiões metropolitanas; que tenham a intenção de aplicar 

instrumentos específicos de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, bem 

como impostos sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e a 

desapropriação mediante pagamento com títulos da dívida pública; e ainda para os 

municípios que integram áreas de especial interesse turístico e inseridos em áreas de 

influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental, de 

âmbito regional ou nacional. 

 Por meio da aplicação de seu plano ou lei de uso e ocupação do solo, vinculada 

ao Plano Diretor Municipal (PDM), a administração local dita as normas acerca da 

localização e da distribuição espacial de atividades econômicas e demais padrões de uso 

em seu território. Desse modo, previamente ao início do processo de implantação, 

operação ou ampliação de quaisquer atividades econômicas, passíveis ou não de 

licenciamento ambiental, cabe ao poder público municipal autorizar ou não a 

localização requerida para a implantação da atividade.  

Assim, para fins de controle de atividades potencial ou efetivamente poluidoras, 

atividades com grandes demandas de espaço e de recursos ambientais, sobre o controle 

de uso de tais recursos e das condições de segurança das áreas destinadas a essas 

atividades, bem como a compatibilização dos usos diversos, a administração municipal 

tem o poder de decisão quanto às possibilidades de implantação das diferentes 

tipologias de atividades em seu território. 

Tais decisões são tomadas em consonância com as diretrizes da Política 

Municipal de Ordenamento do Território, definida pelo Plano Diretor Municipal. A 

PMOT reúne os instrumentos de natureza regulamentar aprovados pelos municípios que 

estabelecem o regime de uso do solo, através da classificação entre solo urbano e solo 

rural e da sua qualificação, definindo modelos de evolução previsível de ocupação 

humana e de organização de redes e sistemas urbanos, parâmetros de aproveitamento do 

solo e garantia da qualidade ambiental. A política de ordenamento serve como 
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mecanismo de orientação e normatização à projeção espacial do conjunto das políticas 

setoriais econômicas, sociais e ambientais estabelecidas pelo próprio PDM. 

O desenvolvimento econômico, social e ambiental orientado pelo PDM envolve 

a implantação de atividades produtivas, o estabelecimento de áreas de habitat, a oferta 

de infraestruturas, a preservação dos recursos naturais, etc. Uma vez que tais medidas 

possuem rebatimento territorial, fica a cargo da Política Municipal de Ordenamento do 

Território a articulação dessas demandas, tornando-as compatíveis entre si sem deixar 

de contemplar os atributos ambientais e culturais do território. 

A inserção do risco nos planos de ação e de ordenamento do território possibilita 

ao poder público a adoção de medidas adequadas quanto à localização e ao 

estabelecimento das atividades produtivas, assegurando a minimização da exposição das 

populações e dos recursos ambientais aos eventos danosos possíveis decorrentes de tais 

atividades. Em contrapartida, como o desenvolvimento da atividade petrolífera depende, 

invariavelmente, da disponibilidade desse recurso natural, estabelece-se uma 

dificultação quando se trata de estabelecer alguma legislação quanto à localização de 

seu desenvolvimento. Desse modo, faz-se necessário um estudo aprofundado sobre o 

local onde pretende-se explorar o petróleo, averiguando os possíveis riscos para a 

população próxima, bem como para o meio ambiente. 

Nesse sentido, algumas questões emergem quando considerado o 

desenvolvimento da atividade petrolífera dentro do perímetro urbano: como 

compatibilizar tal atividade de alto potencial poluidor com as áreas de povoamento? 

Como realizar os ajustamentos quanto à localização e a concentração de tal atividade a 

fim de reduzir a vulnerabilidade das populações? 

Estas são questões que necessitam ser pensadas pelo poder público local para 

que se possa garantir a simultaneidade entre o desenvolvimento e a operacionalização 

de atividades petrolíferas em áreas com adensamento urbano. Nesse caso, nos parece 

conveniente, então, o Plano Diretor de Mossoró venha a conter diretrizes mais 

específicas, ligadas mais diretamente à atividade petrolífera, tendo em vista não apenas 

a sua importância, mas também toda a sua dinâmica própria. 
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3.3. Gestão de riscos e atividade petrolífera 

Por razões técnicas, as atividades e infraestruturas associadas ao transporte, 

estocagem, escoamento e ao tratamento primário da produção de petróleo configuram 

um complexo de atividades tecnicamente solidárias (redes espaciais). As vantagens 

econômicas da localização de tais atividades residem na dinamização da economia e do 

mercado de trabalho local, e na geração de receitas ao poder público e aos arrendatários 

das terras que onde se localizam as jazidas.  

Mas cabe fundamentalmente ao poder público assumir a responsabilidade de 

compatibilizar tais empreendimentos produtivos com o conjunto do desenvolvimento 

econômico, social e ambiental, estabelecendo uma política de ordenamento do território 

com as diretrizes para o desenvolvimento, de maneira equilibrada, do conjunto dos 

potenciais de uso do espaço local. 

A exposição de grupos de população aos riscos decorrentes do desenvolvimento 

da atividade petrolífera pode ser resultado de lacunas existentes nas políticas municipais 

de gestão do uso e ocupação do solo, podendo estar relacionadas: a) a inexistência de 

uma classificação das atividades petrolíferas e atividades associadas, que defina a 

natureza e características das mesmas, sobretudo quanto à sua periculosidade e ao seu 

potencial poluidor e degradador; b) a estas atividades não estarem incorporadas nos 

planos de uso e ocupação do solo, frente a seu caráter de risco; c) a insuficiência dos 

planos de uso e ocupação do solo, em grande parte restritos somente aos espaços 

urbanos dos municípios; d) falta de diretrizes específicas nos zoneamentos de uso e 

ocupação do solo para o controle da localização e da concentração de atividades 

perigosas nas proximidades de áreas com presença de população (GONÇALVES, 

2013). 

Quanto à compatibilização de padrões de uso do solo, a combinação de atividade 

em uma mesma zona é definida pela complementariedade das mesmas, ou seja, pelo 

grau de solidariedade entre as funções atribuídas a essas atividades (SANTOS, 1990). O 

agrupamento de usos equivalentes em locais adequados ao funcionamento tanto de cada 

atividade individual, como quando consideradas em conjunto, deve ser estabelecido 

pelo processo de zoneamento, buscando compatibilizar os diferentes padrões de uso e 

ocupação do solo entre si e entre estes e as condições ambientais e as características de 

povoamento da área. 
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Todavia, uma vez que as demandas técnicas e econômicas influenciam na 

escolha dos sítios para a implantação de tais atividades, muitos são os casos em que as 

alternativas locacionais são restritas, e a proximidade com espaços habitados e com 

outros padrões de uso do solo com características muitas vezes distintas acabam sendo 

inevitável. E este é o caso de Mossoró em relação às infraestruturas petrolíferas 

localizadas dentro do sítio urbano, que despertam a atenção devido a sua coexistência – 

especialmente as unidades de bombeio – com as áreas residenciais.  

A alocação dessas estruturas dentro do perímetro urbano, e mais especificamente 

nos espaços residenciais, traz consigo não apenas os riscos ambientais, conforme 

discorremos, mas também os chamados riscos tecnológicos: 

 

[...] é importante que se considere o conceito de risco ambiental como 

a resultante de três categorias básicas, sendo uma delas o risco 

tecnológico, definido como o potencial de ocorrência de eventos 

danosos à vida, a curto, médio e longo prazo, em consequência das 

decisões de investimento na estrutura produtiva. Envolve uma 

avaliação tanto da probabilidade de eventos críticos de curta duração 

com amplas consequências - explosões, vazamentos ou 

derramamentos de produtos tóxicos, como também a contaminação a 

longo prazo dos sistemas naturais por lançamento e deposição de 

resíduos do processo produtivo (EGLER, 1996, p. 34). 

 

A própria Petrobras desenvolve Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde (SMS), onde normatiza a inserção dos maquinários e de outras infraestruturas 

como oleodutos no espaço urbano, dentre outras diretrizes encontradas no SMS. Porém, 

esta ação de cunho eminentemente empresarial não elimina a responsabilidade do poder 

público em regular e fiscalizar a instalação e funcionamento de tais equipamentos. 

Quando nos referimos aos riscos ambientais correlatos à instalação das 

infraestruturas petrolíferas no espaço urbano mossoroense, a noção de risco tecnológico 

ganha maior relevância, pois parte-se do pressuposto de que as pessoas estão expostas à 

possibilidade de ocorrência de falhas técnicas como a explosão de uma unidade de 

bombeio ou de uma vazamento num oleoduto. 

Nesse aspecto, o risco tecnológico advém da possibilidade de falha em um 

sistema de controle, aproveitamento ou produção instalado e, por suposto, ao conjunto 

de fatores econômicos, políticos e sociais que possam estar na base dessa falha. Suas 

consequências podem ter grande amplitude, mas são, de antemão, dificilmente 
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delimitáveis no espaço e no tempo, uma vez que mostram uma grande capacidade de 

desestabilizar a organização social do grupo afetado (GARCIA-TORNEL, 2001). 

 A gestão de riscos passa a ser indispensável no âmbito do desenvolvimento das 

atividades petrolíferas, pois irá refletir as escolhas políticas e as decisões finais de 

organização do território, objetivando a prevenção de quaisquer catástrofes. Este é um 

processo que se inicia quando a sociedade adquire a percepção de que as manifestações 

de um processo adverso existente ou em implantação podem provocar consequências 

danosas superiores ao admissível por esta comunidade. Envolve o planejamento e a 

aplicação de políticas, estratégias, instrumentos e medidas orientadas a impedir, reduzir, 

prever e controlar os efeitos adversos de fenômenos perigosos sobre a população, os 

bens e serviços e o meio ambiente. 

Assim, o gerenciamento do risco implica em quatro etapas principais: a) 

identificação das fontes de perigo; b) estimativa das respostas; c) estimativa da 

exposição e d) caracterização do risco
40

, sendo comum que haja uma separação entre o 

estudo do risco propriamente dito e seu gerenciamento, já que este último envolve 

considerações sobre dados de risco, assim como informações de ordem política, social, 

técnica e econômico-financeira, todas elas importantes para o desenvolvimento de 

alternativas para o equacionamento dos riscos envolvidos. É importante ressaltar que o 

gerenciamento depende de uma avaliação bastante apurada, capaz de revelar de forma 

clara e objetiva as implicações do risco em questão e, quiçá, a magnitude de seus 

efeitos.  

 No Brasil, a gestão ou gerenciamento de riscos ainda não ganhou tanta 

relevância quanto em outros países como nos Estados Unidos, sendo mais comum a 

análise de risco para lançamentos emergenciais como de vazamento, explosão, acidentes 

de tanques, dutos, reatores, etc. Uma possível causa dessa limitação pode ser a falta de 

profissionais qualificados capazes de tratar de assuntos críticos tanto na área de saúde 

pública quanto no setor corporativo. 

Considerando a diversidade, a complexidade e escopo dos problemas ambientais 

na atualidade e a dificuldade dos governos federal e estadual (Agências Estaduais de 

Meio Ambiente) em analisar, elaborar e implantar planos, programas e projetos que 

valorizem os recursos ainda disponíveis para as áreas ambientais, o processo de gestão e 

                                                 
40  Disponível em< http://www.hso.com.br/TextoTecnico/textoMA2.pdf>. Acesso em: 02/08/2013. 

http://www.hso.com.br/TextoTecnico/textoMA2.pdf
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gerenciamento de risco se mostra como uma ferramenta considerável para a manutenção 

da biodiversidade dos recursos naturais brasileiros. Por outro lado, as políticas nacionais 

e estaduais relacionadas ao meio ambiente precisam estar mais integradas e focadas em 

oportunidades para a melhoria ambiental. Os problemas ambientais representam, 

também, possibilidades de dano à saúde humana, à ecologia, ao sistema econômico e à 

qualidade da vida humana; e o gerenciamento tem colaborado consideravelmente com a 

redução dos riscos ambientais e valorizado os recursos públicos nele investidos. 

O conceito e as metodologias analíticas voltadas à gestão de riscos têm ajudado 

a equacionar discussões ao nível das comunidades, do Ministério Público, das 

Governanças Corporativas, das Agências Ambientais e profissionais da área ambiental, 

promovendo uma visão convergente, bem como lançando mão de comprometimentos, 

intencionalidades e alinhamento para obtenção de realizações muitas vezes inéditas, a 

fim de viabilizar políticas e diretrizes ambientais de forma consistente e sistemática
41

. 

Todavia, no Brasil esse mecanismo ainda apresenta falhas e inconsistências, embora 

venha avançando lentamente no sentido das melhorias e de sua efetividade. 

 

3.4.  Análise de risco ambiental 

 A Análise de Riscos Ambientais "corresponde a uma estimativa prévia da 

probabilidade de ocorrência de um acidente e a avaliação das suas consequências 

sociais, econômicas e ambientais" (BITAR, ORTEGA, 1998, p. 76), sendo um processo 

avaliativo bastante útil, que gera contribuições importantes para a gestão do risco, seja 

pelas organizações de saúde pública, seja por aquelas responsáveis pela própria política 

ambiental. 

A partir da identificação dos riscos ambientais e através da implantação de 

medidas preventivas associadas, este instrumento tem a função de reduzir a 

possibilidade de ocorrência de acidentes ambientais resultantes do desenvolvimento de 

atividades humanas. Deste modo, a análise de riscos ambientais deve ser parte 

permanente de programas de gerenciamento ambiental, principalmente nos casos de 

empresas que operam substâncias com alto poder contaminante e de empresas alocadas 

em áreas onde os processos do meio físico possam acarretar acidentes. 

                                                 
41  Ibidem. 
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São diversas as dificuldades inerentes à realização de uma avaliação de riscos, já 

que a este processo envolve determinado grau de subjetividade e incerteza, que derivam 

da escolha de técnicas de análise do nível de periculosidade. Além disso, os limiares do 

grau de tolerância do risco variam conforme as características locais afetando, 

diretamente, as decisões de gestão do risco. 

 É interessante ressaltar que enquanto a análise de riscos se encontra orientada 

especificamente para o ser humano, a avaliação de riscos ambientais envolve 

comunidades e diferentes níveis de sensibilidade, assim como distintos cenários de 

exposição. 

No tocante à fase inicial de identificação dos perigos ambientais, evidencia-se a 

complexidade do reconhecimento das situações originárias das consequências negativas 

para o meio ambiente, tais como um incêndio ou uma descarga de diversas substâncias 

que atinja o tratamento biológico de uma ETAR
42

. Sendo assim, é necessário ter clareza 

sobre que tipos de substâncias serão considerados de risco ou não para o ambiente, 

podendo também ocorrer efeitos sinérgicos que envolvam quantidades relativamente 

baixas de substâncias, mas que podem causar impactos significativos. Atrelado a isso 

está o grande número de potenciais meios de transporte de contaminantes (solo, água, ar 

e águas subterrâneas), o que dificulta a análise dos possíveis cenários acidentais.  

Nos últimos anos, diversas indústrias vêm incluindo em seus projetos estudos 

voltados para a análise de riscos ambientais. Dentre estas, estão as indústrias químicas e 

petroquímicas que têm se apropriado de novas técnicas a fim de garantir a prevenção de 

acidentes. Estes estudos passaram ser desenvolvidos de modo semelhante ao que já se 

praticava na área militar e aeronáutica, em termos de engenharia de confiabilidade e 

programas de segurança. O foco das análises de riscos são os perigos agudos, condições 

químicas e físicas que apresentam potencial para causar mortes ao homem, além das 

perdas econômicas. 

Algumas questões básicas relacionadas diretamente aos estudos de análise de 

riscos seriam as seguintes
43

: 

                                                 
42  Estação de Tratamento de Águas Residuais. 

43  Questões retiradas do Estudo Prévio de Impacto Ambiental do Instituto Ambiental do Paraná. 

Disponível em 

<http://creaweb.creapr.org.br/IAP/arquivos/EPIAESTUDOPREVIOIMPACTO_AMBIENTAL.pdf>. 

Acesso em 28/08/2013. 

http://creaweb.creapr.org.br/IAP/arquivos/EPIAESTUDOPREVIOIMPACTO_AMBIENTAL.pdf
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a) O empreendimento é, efetivamente, imprescindível e necessário?  

b) Existem alternativas para a obtenção dos produtos ou serviços oriundos da 

implantação do empreendimento, sem que seja necessário provocar impactos 

ambientais negativos?  

c) O empreendimento causará impactos ambientais irreversíveis?  

d) Os impactos provocados, principalmente os negativos, podem ser evitados ou 

minimizados?  

e) Se não evitáveis ou minimizáveis, quais medidas mitigatórias e as compensatórias 

que deverão ser adotadas para que os impactos negativos sejam os menores 

possíveis? 

Em resposta aos questionamentos acima, a análise de riscos ambientais deverá: 

a) Avaliar as alternativas de concepção, tecnológicas, de localização e de técnicas 

construtivas previstas, justificando a alternativa adotada, sob os pontos de vista 

técnico, ambiental e econômico;  

b) Indicar os impactos (positivos e negativos) gerados sobre a área de influência em 

todas as etapas do empreendimento, desde a etapa de implantação de obras até a 

operação, incluindo as ações de manutenção e a desativação das instalações;  

c) Indicar os impactos positivos e negativos; diretos e indiretos; primários e 

secundários; imediatos, de médio e longo prazos; cíclicos, cumulativos e sinérgicos; 

locais e regionais; estratégicos, temporários e permanentes; reversíveis e 

irreversíveis, bem como a sua distribuição social, para cada alternativa;  

d) Avaliar a compatibilidade com a legislação ambiental federal, estadual e municipal 

aplicável ao empreendimento e sua área de influência, com indicação das limitações 

administrativas impostas pelo poder público. 

 

A realização de diagnósticos ambientais e socioculturais em nível micro e 

macrorregional são indispensáveis e sua postergação torna-se inadmissível para as 

etapas posteriores do licenciamento prévio, já que ausência dessa abordagem poderá 

implicar em indeferimento de potencial licenciamento do empreendimento/atividade. 

Além disso, o diagnóstico ambiental deve abordar os meios físico, biótico e 

socioeconômico, devendo ser realizado a partir de uma análise integrada, multi e 

interdisciplinar, considerando os levantamentos básicos primários e secundários. Já o 

prognóstico ambiental dos meios físico e socioeconômico, por sua vez, deverá 



80 

 

considerar as alternativas de execução e de não execução do empreendimento, e 

também a proposição e existência de outros empreendimentos na vizinhança. 

A análise de riscos ambientais deve, ainda, abordar três grandes cenários 

estabelecidos que considerem as especificidades de cada tipologia do 

empreendimento
44

: 

 

a) Cenário da imutabilidade: onde se considera que não haverá implantação de 

nenhum empreendimento ou atividade efetiva ou potencialmente impactante no 

local almejado, nas vizinhanças e/ou na mesma bacia hidrográfica, objeto da 

avaliação, mantendo-se as atuais condições socioambientais da região e de seus 

habitantes; 

b) Cenário do homem e dos recursos naturais: mesmo não havendo a implantação 

do empreendimento, considera o engajamento do homem no processo produtivo, 

pressupondo poder contar com sua maior consciência para preservar os recursos 

naturais, assegurando a prosperidade da sua família e o futuro de seus 

descendentes; 

c) Cenário da implantação do empreendimento: considera que, com a implantação 

do empreendimento, mesmo que em um primeiro momento signifique impactar 

negativamente os recursos ambientais, em curto e médio prazo, haverá 

potencialização de alternativas econômicas para a região e para seus habitantes.  

 

A metodologia descrita acima cumpre identificar os possíveis e potenciais 

perigos de quaisquer atividades/empreendimentos. Para cada impacto identificado, 

devem ser determinadas sua magnitude e importância, especificando quais os 

indicadores de impacto adotados, quais critérios, métodos e técnicas utilizadas. A 

análise deve revelar uma síntese conclusiva dos impactos ambientais mais significativos 

– positivos e negativos – previstos em cada fase do empreendimento ou atividade, 

incluindo o prognóstico da qualidade ambiental na área de influência, nos casos de 

adoção da alternativa locacional e tecnológica selecionada, e na hipótese de sua não 

implementação, determinando e justificando os horizontes de tempo considerados. 

Todavia, na elaboração da análise de riscos ambientais devem ser contempladas as 

                                                 
44  Ibidem. 
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restrições e condicionantes previstas nas legislações ambientais aplicáveis a cada 

tipologia de empreendimento.  

Enquanto a análise dos riscos se projeta para a averiguação quanto à 

possibilidade de que ocorram incidentes, a gestão de riscos é um processo de 

ponderação de alternativas a luz dos resultados da análise de riscos e, se requerido, de 

seleção e implementação de controles associados, incluindo medidas regulatórias. A 

seguir, discutiremos a definição de impacto ambiental.  

 

3.5. Definição de impacto ambiental 

De acordo com o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), impacto ambiental é: 

 

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem 

diretamente ou indiretamente: a saúde, a segurança, e o bem 

estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; 

as condições estéticas e sanitárias ambientais; a qualidade dos 

recursos ambientais. 

  

Portanto, a definição de impacto ambiental está associada à alteração ou ao 

efeito ambiental considerado significativo por meio da avaliação do projeto de um 

determinado empreendimento, podendo ser negativo ou positivo (BITAR, ORTEGA, 

1998). 

Os métodos tradicionais de avaliação de projeto, que se baseiam tão somente em 

critérios econômicos, revelam-se cada vez mais inadequados no auxílio às decisões 

voltadas à instalação e alocação de empreendimentos, já que geralmente ficam limitados 

às análises de custo-benefício, sem que sejam levados em conta os fatores ambientais. 

Assim, os estudos de viabilidade culminam na aprovação de projetos cuja implantação 

pode resultar em danos inesperados à saúde, ao bem-estar social e aos recursos naturais, 

com redução, ainda, dos benefícios previstos. 

A busca por metodologias que integrassem os fatores ambientais à tomada de 

decisão resultou na formulação de políticas específicas, levando ao surgimento de uma 

série de instrumentos para a execução dessas políticas. Assim, foram realizadas 

reorganizações administrativas e reformas institucionais; houve a promoção de 
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incentivos econômicos para o controle da poluição; foram implantados sistemas de 

gestão ambiental; viabilizou-se a participação dos cidadãos nas decisões. Dos 

instrumentos gerados, o processo de avaliação de impacto ambiental – AIA – foi o que 

mais chamou a atenção, sendo amplamente discutido e adotado devido a sua 

adaptabilidade a diferentes esquemas institucionais e por suas possibilidades de atender, 

concomitantemente, a requisitos técnicos e políticos. 

No Brasil, tem-se utilizado a avaliação de impactos ambientais tanto devido à 

exigência de órgãos financeiros internacionais que sujeitam seus empréstimos a uma 

análise dos efeitos ambientais dos programas de governo, como para fornecimento das 

informações sobre atividades poluidoras aos sistemas de licenciamento, ou ainda como 

um procedimento de aprovação do projeto. Nos últimos anos, a AIA tem sido também 

instrumento de execução da Política Nacional do Meio Ambiente. Porém, em todos os 

casos, esta avaliação parece ser usada de modo aleatório e, embora ainda não existam 

apreciações sistemáticas dos resultados dos estudos realizados, acredita-se que sua 

aplicação tem se realizado de forma tecnicamente inconsistente e muito aquém de suas 

possibilidades políticas. 

Conceitualmente, a avaliação de impacto ambiental é um instrumento de política 

ambiental formado por um conjunto de procedimentos capaz de assegurar, desde o 

início do processo, um exame sistemático dos impactos ambientais de uma proposta 

(projeto, programa, plano ou política), apresentando os resultados de forma adequada ao 

publico e aos responsáveis pela tomada de decisão, para que sejam devidamente 

considerados. 

A AIA está dentre dos instrumentos disponíveis para a implementação de uma 

política ambiental. Sua aplicação é determinada pelos objetivos e princípios que 

norteiam essa política e pelo quadro institucional que a sujeita. O conceito vigente de 

meio ambiente indica o escopo e a abrangência dos estudos e avaliação de impacto 

ambiental, considerando não a definição científica de meio ambiente, mas a opção 

política quanto ao grau de controle ambiental que se quer garantir, aos fatores 

ambientais a serem considerados, aos recursos prioritários a serem geridos. Todavia, o 

que se leva em conta para determinar a qualidade ambiental a ser mantida ou alcançada 

varia de acordo com o momento e a localização onde se aplica a AIA. Além disso, o 
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controle ambiental implica em custos que crescem exponencialmente, à medida que se 

aumentam as exigências. 

A avaliação de impacto ambiental se configura num conjunto de procedimentos, 

que combina os arranjos institucionais (legais e administrativos) destinados a orientar 

sua aplicação e os métodos e técnicas usados para a realização dos estudos 

correspondentes. 

Tais procedimentos devem garantir que a avaliação seja realizada desde o início 

do processo de planejamento ou da tomada de decisão, possibilitando a comparação 

entre as alternativas e a adoção de medidas corretivas e/ou mitigadoras dos impactos. 

Esta avaliação ocorrendo pós-tomada de decisão, ou depois de executado um projeto, 

leva à perda de finalidades da AIA, culminando na oferta de sugestões para a correção 

tão apenas dos efeitos mais evidentes. O exame sistemático dos impactos implica nas 

atividades de identificação e valoração dos prováveis impactos, através de métodos e 

técnicas objetivos, de modo que assegure resultados consistentes, significando, que 

precisam ser considerados não apenas os impactos no meio natural, mas também os 

impactos sociais e as interações existentes entre eles. 

A AIA pode, ainda, ser aplicada a diversos tipos de ação: projetos individuais 

como uma unidade industrial, rodovia, lavra de minério ou estação de tratamento de 

esgotos sanitários; planos de desenvolvimento, como um novo distrito industrial, o 

aproveitamento turístico de uma área costeira ou um plano de reurbanização; políticas 

ou programas mais amplos, como propostas legislativas para regular o uso de 

agrotóxicos, programas de desenvolvimento de alternativas energéticas ou programas de 

desenvolvimento econômico regional. Este procedimento deve se prestar enquanto 

subsídio à tomada de decisão, sendo os resultados apresentados em linguagem acessível, 

compreensível para o público em geral, para a imprensa e políticos, para os grupos 

sociais afetados pela ação proposta e para as autoridades administrativas envolvidas e 

encarregadas da decisão. 

No caso das atividades desenvolvidas pela Petrobras, a empresa busca considerar 

em seus projetos de investimento um envolvimento abrangente de todos os públicos de 

interesse a fim de contribuir para a redução dos impactos ambientais e sociais. O 

planejamento, a aprovação e o acompanhamento desses investimentos obedecem às 

diretrizes estabelecidas na SCPI (Sistemática Corporativa de Projetos de Investimentos). 
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A empresa também apresenta uma análise econômica de viabilidade dessas iniciativas, 

que segue as orientações do Manual de Análise Empresarial de Projetos de Investimento 

e do Boletim de Análise Empresarial de Projetos de Investimento
45

.  

Assim, antes de iniciar suas atividades nas comunidades (novos 

empreendimentos, pesquisas sísmicas ou perfuração, instalação e operação de petróleo), 

é necessário um rigoroso processo de licenciamento ambiental, supervisionado por 

órgãos governamentais brasileiros. No caso de Mossoró, o órgão responsável é o 

IDEMA. 

Entretanto, mesmo havendo, de acordo com a Petrobras, todo um protocolo que 

visa minimizar os impactos advindos da atividade petrolífera, durante nossa pesquisa 

ficou evidente a falta de diálogo entre Prefeitura, órgãos ambientais e a empresa. Essa 

falta de diálogo e até mesmo de cooperação entre os agentes supracitados, reflete, assim,  

no desconhecimento pelo Plano Diretor e legislações urbanísticas das resoluções e 

pareceres do DNIT e ANP, indicando certo grau de negligência da Prefeitura no que se 

refere a uma das principais atividades econômicas de Mossoró. 

Tal procedimento inclui tanto o desenvolvimento de estudos sobre as possíveis 

influências ambientais como socioeconômicas da ação. De acordo com a Petrobras, a 

coleta de dados dos estudos ambientais é realizada por meio de entrevistas e reuniões de 

campo com representantes do poder público local, lideranças da comunidade, pessoas 

envolvidas com projetos de educação ambiental e aquelas que poderiam ser afetadas 

pelos impactos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás.  

Já as ações compensatórias e de mitigação são estabelecidas pelos próprios 

órgãos de fiscalização ambiental, servindo como pré-requisitos para a obtenção das 

licenças necessárias a qualquer atividade, abrangendo tanto a implantação como a 

operação e o fim da concessão. 

A Petrobras realiza, também, o mapeamento dos públicos envolvidos antes de 

iniciar a construção de um empreendimento. Com essas informações, planeja atividades 

de compensação em todas as fases − entrada, execução, partida, início da operação e 

repasse do ativo para a Área de Negócio.  

                                                 
45

 Disponível em < 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/curso_gestao_projetos/curso_gestao

_evolucao_estrategica_petrobras.pdf>. Acesso em: 18/11/2013. 

 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/curso_gestao_projetos/curso_gestao_evolucao_estrategica_petrobras.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/curso_gestao_projetos/curso_gestao_evolucao_estrategica_petrobras.pdf
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Este procedimento é geral, sendo aplicada a toda e qualquer área sob interesse da 

Petrobras, o que significa que Mossoró passa pelo mesmo critério de avaliação e 

pesquisa pré-operacionalização. Além disso, conforme nos foi informado pelo secretário 

do meio ambiente de Mossoró, Mairton França, a prefeitura de Mossoró não exige 

nenhum tipo de relatório da Petrobras quanto às atividades que a empresa realiza, nem 

mesmo sobre os impactos ambientais ou sociais delas advindos. Esse tipo de cobrança 

fica a cargo do próprio IDEMA, sendo este o órgão responsável tanto por definir quais 

serão as ações compensatórias e mitigatórias, como pela fiscalização das atividades, 

com a finalidade de assegurar o cumprimento da legislação e das normas impostas para 

cada atividade em sua especificidade. 
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Capítulo IV 

A PETROBRAS E A GESTÃO URBANA DE MOSSORÓ 

 

É propósito deste capítulo estudar a relação entre a Petrobras e o poder público 

municipal no âmbito da elaboração e gestão de políticas voltadas para o ordenamento 

territorial, como no Plano Diretor. Analisaremos as sinergias entre a empresa e o poder 

municipal, e se estas são relevantes para a compreensão dos novos ditames da 

reestruturação urbana resultante das necessidades do aparelho produtivo. 

Iniciaremos a discussão pela caracterização da Petrobras como global player e 

seus projetos para Mossoró. Tendo em vista que os processos de reestruturação 

produtiva e econômica em curso no mundo se desdobram na reestruturação urbana, 

procuramos analisar o Plano Diretor mossoroense e os planejamentos estratégicos da 

Petrobras e do próprio município. Na sequência, abordamos o conceito de planejamento 

estratégico como aporte para a compreensão acerca das relações políticas entre a 

Prefeitura e a Petrobras, o que reforça a hipótese de que o poder público, em diversas 

escalas, vem perdendo força para as grandes empresas.  

Por outro lado, é inegável que o aparelho de Estado dispõe de competências para 

estabelecer os chamados planos urbanísticos, conforme pode ser encontrado no Art. 4º 

do Estatuto da Cidade
46

. Existe uma hierarquia administrativa e decisória, onde o 

planejamento urbano submete-se, inicialmente, à norma geral federal que dispõem sobre 

o assunto, chegando ao nível estadual para, em seguida, em seu maior grau de 

concretude, alcançar a competência municipal. Entretanto, essa competência municipal 

não é subordinada nem suplementar às competências estadual e federal no que tange ao 

ordenamento do solo urbano
47

. 

Não é competência imediata do poder estadual o exercício de função urbanística 

na escala intraurbana, excetuando-se as regiões metropolitanas. Portanto, cabe à política 

urbana municipal: 

                                                 
46  Para maiores informações consultar:  

 < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. 

47 O planejamento estadual de desenvolvimento urbano consiste na consecução de objetivos gerais e/ou 

microrregionais, seguidos de um conjunto de diretrizes interurbanas que devem resultar em uma 

ordenação da rede urbana territorial do Estado, conformando-se enquanto base para a efetivação da 

atividade de planejamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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[...]desempenhar um papel estratégico na promoção do 

desenvolvimento harmônico de todo o território e responder aos 

estímulos e exigências do desenvolvimento estadual e nacional. Deve 

ainda possibilitar um quadro de vida que permita ao Homem usufruir 

de todos os benefícios da vida urbana e envolver os cidadãos e 

instituições no processo de desenvolvimento urbano e regional, uma 

vez que a condução do trabalho urbano é tarefa comum a todos.
48

 

 

 

Além disso, a política urbana deve funcionar como nexo entre o 

desenvolvimento econômico e social nacional e o planejamento físico-territorial dos 

municípios, com o objetivo de contribuir efetivamente para um planejamento urbano 

genuíno e estrutural, a partir da combinação das esferas de poder institucionais.  

Nesse quesito, cabe ao poder público local a competência de administrar, 

sistematizar e ordenar seus territórios, seguindo as diretrizes do Estatuto da Cidade. Tal 

ordenação deve realizar-se por meio de políticas de desenvolvimento urbano, 

articulando-as com municípios vizinhos sempre que necessário e, também, 

estabelecendo parcerias com a iniciativa privada. 

O planejamento urbano pode referir-se, então, à ordenação de setores especiais, 

por meio de elaboração de planos mais específicos e direcionados ao arranjo territorial, 

destinados à organização de determinadas áreas turísticas, à sistematização de vias de 

comunicação extra urbanas, à proteção de áreas verdes e mananciais, à conservação de 

patrimônio histórico, paisagístico e etnológico, à regionalização industrial, à 

fiscalização do cumprimento das leis federais ou, como no caso de Mossoró, à 

exploração de recursos naturais. 

O planejamento urbano realizado em escala intraurbana tem por base um caráter 

de permanência, de descentralização e de participação, que visa à democratização da 

gestão da cidade. Vale ressaltar que diversos são os instrumentos do planejamento 

municipal, estando estes contidos nas leis orgânicas municipais. 

Este tipo de cenário nos auxilia na compreensão sobre as diversas 

intencionalidades dos múltiplos agentes na produção da cidade, como também nos 

diferentes arranjos e rearranjos responsáveis por sua refuncionalização e pela assunção 

de novos papéis e posições hierárquicas na rede urbana a qual pertence. 

                                                 
48  Governo do Estado de São Paulo, Política de Desenvolvimento Urbano e Regional. Trabalho 

elaborado pelo SEA/IPEA-CNPU, 1976, p. 6 
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4.1. A global player brasileira e seus planos para Mossoró 

 O monopólio da Petrobras, quebrado em 1997 pela Lei Federal nº 9.478, 

conhecida como “Lei do Petróleo”
49

, permitiu que empresas privadas concorressem à 

licitações para obterem a concessão pública sobre a exploração do petróleo. Este é um 

ramo da economia que caracteriza-se como atividade de extrativismo que reclama altos 

investimentos, já que os processos de extração e refino não apresentam um padrão 

regular de distribuição territorial e exigem, ainda, uma gama de pesquisas envolvendo 

diversos campos do conhecimento, além de tecnologias de elevada complexidade.  

 Uma vez que estamos apontando algumas das mudanças ocorridas nas políticas 

de Estado e no próprio papel deste agente, é interessante ressaltar que a década de 1990 

fora marcada pela crise econômica, implicando, assim, na redução da capacidade fiscal 

e financeira do Estado, o que resultou diretamente na ruptura das macropolíticas de 

desenvolvimento econômico. Concomitante à crise, estabeleceram-se as imposições 

neoliberais que orientavam a ação estatal em favor das privatizações, da abertura do 

mercado, da liberalização do sistema financeiro, da modificação da legislação 

trabalhista, da manutenção de taxas de juros elevadas, etc. Nesse contexto, o governo 

brasileiro achou por bem atrair novos capitais de risco para manter o crescimento da 

produção de petróleo em terras e águas territoriais brasileiras. 

 A movimentação financeira acrescida pela atividade é acompanhada dos 

royalties
50

 pagos ao poder público, inclusive municipal, o que reverbera numa 

capilaridade econômica e social sobre os serviços e comércio da cidade. Tais eventos 

não apenas inseriram Mossoró numa nova divisão técnica e social do trabalho, como 

                                                 

49  Dentre alguns dos incisos referentes à Lei do Petróleo estão: I - preservar o interesse nacional; II 

- promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos; III - 

proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; IV - proteger o 

meio ambiente e promover a conservação de energia; V - garantir o fornecimento de derivados de 

petróleo em todo o território nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; VI - 

incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural; VII - identificar as soluções mais 

adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País. 

50  De acordo com a ANP, royalties são uma compensação financeira devida ao Estado pelas 

empresas concessionárias produtoras de petróleo e gás natural no Território brasileiro e distribuída aos 

estados, municípios, ao Comando da Marinha, ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Fundo Especial 

administrado pelo Ministério da Fazenda, que repassa aos estados e municípios de acordo com os critérios 

definidos em legislação específica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art177§2
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promoveram mudanças estruturais no município, alterando as funções econômicas, 

políticas e sociais da cidade.  

 Tendo em vista a importância econômica das atividades realizadas pela Petrobras 

em Mossoró, e considerando as novas perspectivas da empresa em relação à descoberta 

recente de novas áreas de exploração no Pré-Sal
51

, paira sobre a cidade o temor de que 

ocorra uma queda significativa nos investimentos, o que acarretaria na elevação dos 

índices de desemprego e diminuição da receita, com evidente retrocesso na 

dinamicidade de Mossoró no quesito de comércio e serviços.  

 Em entrevista com o Secretário do Planejamento Urbano
52

, Sr. Alexandre Lopes, 

questionamos sobre as perspectivas no que tange à atividade petrolífera, e obtivemos 

como resposta que, de fato, já pode ser notada uma redução nos investimentos 

realizados pela Petrobras em Mossoró. Na opinião do secretário, isso se deve aos novos 

projetos da empresa, como o próprio Pré-Sal, mas também à queda da produtividade dos 

poços de petróleo da região.  

 O secretário esclareceu, também, que a seu ver a dependência econômica do 

município em relação à atividade petrolífera se revela como negativa e preocupante, 

exatamente pelo risco de diminuição e/ou cessação dos investimentos, ainda que isso 

venha a ocorrer apenas a longo prazo. 

 Quando questionado sobre a existência de algum tipo de cooperação entre a 

Petrobras e a Prefeitura de Mossoró, o secretário foi bastante enfático, afirmando que “a 

Petrobras é uma empresa que possui nível elevado de autonomia e cujos vínculos com o 

poder local são quase nulos”. Tal declaração confirma a ideia de que as grandes 

empresas têm aumentado seu poder de decisão; em contrapartida, o poder público 

encontra-se em situação de retraimento frente ao grande capital. 

 Outra questão posta ao secretário foi a respeito da implantação de infraestruturas 

necessárias ao desenvolvimento da atividade petrolífera. Nesse sentido, nos foi 

informado que “não cabe ao poder público nenhum tipo de obra, sendo de 

responsabilidade integral da Petrobras a construção das infraestruturas das quais 

                                                 
51  Reservas de hidrocarbonetos em rochas calcárias que se localizam abaixo de camadas de sal. É o óleo 

(petróleo) descoberto em camadas de 5 a 7 mil metros de profundidade abaixo do nível do mar. É uma 

camada de aproximadamente 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura, que vai do 

litoral de Santa Catarina ao litoral do Espírito Santo. 

52  O roteiro de questões aplicadas ao secretário do planejamento urbano encontra-se nos anexos deste 

trabalho. 
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necessita”. No tocante às infraestruturas, vale destacar que boa parte das estradas e vias 

abertas pela Petrobras é de uso exclusivo da empresa, sendo muitas delas bloqueadas 

com cancelas e até portões a fim de evitar o acesso público. 

 Outra questão bastante discutida foi acerca da legislação específica para a 

atividade petrolífera. Conforme supracitado, o Plano Diretor de Mossoró teve seu 

conteúdo modificado ao longo do tempo, já que foram acrescidas diversas orientações a 

fim de melhor adequá-lo à realidade da cidade. Todavia, de acordo com o próprio 

secretário, “não existe nenhuma legislação urbana local mais específica para a atividade 

petrolífera”. Quando questionamos o porquê de não ter sido elaborada tal legislação ou 

por qual motivo não houve modificações mais profundas no Plano Diretor no tocante a 

tal atividade, o sr. Alexandre respondeu que: “não vimos como necessárias tais 

mudanças porque o processo de licenciamento realizado pelo IDEMA já funciona como 

uma espécie de filtro que separa o que poderá e o que não poderá ser efetivado no 

tocante as diversas atividades ligadas ao setor petrolífero.” E acrescentou, também, que 

“no caso da atividade de extração, a Petrobras envia um grupo de técnicos e peritos nos 

locais onde pretende-se abrir poços”, assegurando, assim,  que não haverá riscos para 

aquela área e seus moradores. 

 Sobre a receita advinda do pagamento dos royalties, o secretário informou que a 

verba é destinada especialmente para manutenção, reparação e construção de 

infraestruturas urbanas e também para a limpeza pública. Porém, destacou que, em sua 

opinião, o valor pago ao município poderia ser mais alto, para ser revertido em projetos 

sociais como capacitação profissional e na educação em geral, ou na construção de 

casas populares. 

 

Royalties pago aos municípios pela Petrobras 

   

N° Município Valor 

1 Mossoró 3.413.049,30 

2 Macau 3.117.343,06 

3 Guamaré 2.978.829,27 

4 Tibau 2.900.072,11 

5 Alto do Rodrigues 2.555.006,25 

6 Grossos 1.358.446,86 

7 Areia Branca 1.092.468,90 

8 Pendencias 503.984,00 
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9 Carnaubais 290.021,89 

10 Caraúbas 249.914,47 

11 Felipe Guerra 243.130,79 

12 Porto do Mangue 202.875,8 

Tabela 1: Valores dos royalties pagos pela Petrobras aos municípios produtores de petróleo 

– RN, novembro de 2013. 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -ANP 

 

 A tabela acima apresenta os valores pagos em reais pela Petrobras na condição 

de royalties, no mês de novembro de 2013. É possível observar que Mossoró desponta 

como município de maior arrecadação. Supondo que a arrecadação mensal se aproxime 

desse valor, ao longo de 12 meses, a quantia recebida pela cidade de Mossoró seria algo 

em torno de 36 milhões de reais ao ano. Valor, este, bastante significativo. 

 Em se tratando da questão principal da presente pesquisa, os impactos 

socioambientais da instalação e funcionamento das unidades de bombeio alocadas no 

perímetro urbano de Mossoró, questionamos ao secretário sobre a visão do poder 

público municipal quanto aos impactos decorrentes. Como resposta, fomos informados 

que “como a atividade possui alto risco ambiental gera, então, algumas expectativas 

negativas em relação a esse ponto. Porém, a prefeitura não possui nenhum tipo de 

trabalho efetivo voltado à questão dos poços instalados na área urbana”, tampouco 

existem procedimentos específicos para o caso de incêndio ou explosão dos poços de 

petróleo e/ou oleodutos. 

 De acordo com a fala do secretário do planejamento urbano, ficou claro que a 

atuação do poder público local é bastante limitada no que tange ao desenvolvimento da 

atividade petrolífera, mas também aos riscos e impactos dela decorrentes. Assim, é 

evidente a ausência de parceria/cooperação mais efetiva entre Prefeitura e Petrobras 

nesse quesito, o que culmina em prejuízo para a população local, uma vez que tal 

sinergia poderia ser um caminho bastante eficaz para projetos sociais e ambientais. Há 

necessidade de investir no estreitamento das relações entre setor público e privado não 

somente na esfera econômica, mas também na esfera socioambiental. 

 De acordo com Alexandre Lopes, uma proposta interessante seria a formação de 

um corpo consultivo com participação de repartições públicas, especialmente para 

auxiliar na tomada de decisão e direcionamento das verbas recebidas por meio dos 

royalties. Desse modo, a Petrobras poderia fazer sugestões, tendo em vista os projetos 

sociais e ambientais desenvolvidos diretamente por ela, além daqueles realizados pela 
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Prefeitura. No entanto, não há nenhuma perspectiva de que ações como esta venham a 

ocorrer, devido, justamente, a autonomia da empresa. 

 

4.2. O Plano Diretor de Mossoró: algumas diretrizes acerca das questões 

ambientais 

 De acordo com a Lei Federal 10.257/2001, conhecida como Estatuto das 

Cidades, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece os 

parâmetros e diretrizes da política e gestão urbana no Brasil, o Plano Diretor é o 

instrumento básico de orientação para a política de desenvolvimento e de ordenamento 

da expansão urbana municipal. Esta é uma lei elaborada pela Prefeitura, com a 

participação da Câmara Municipal, em conjunto com a sociedade civil, cujo objetivo é 

estabelecer e organizar o crescimento, o funcionamento e o planejamento territorial da 

cidade, bem como orientar os investimentos na escala do município.  

 O Plano Diretor está intimamente ligado à orientação das ações do poder 

público, visando tornar mais compatíveis os diversos interesses coletivos, além de 

garantir que os benefícios da urbanização sejam mais equitativos. São também objetivos 

do Plano Diretor garantir os princípios da reforma urbana, o direito à cidade e à 

cidadania e a promoção de uma gestão mais democrática da cidade. 

 Desse modo, observa-se que é uma lei que busca tornar o espaço urbano mais 

justo e menos desigual. Funções como garantir o atendimento das necessidades da 

cidade, preservar e restaurar os sistemas ambientais, consolidar os princípios da reforma 

urbana e garantir a qualidade de vida na cidade fazem parte do Plano Diretor. Sua  

obrigatoriedade se faz para municípios com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes, 

integrantes da região metropolitana, áreas de interesse turístico ou munícipios situados 

em áreas onde são desenvolvidas atividades com significativo impacto ambiental 

regional e/ou nacional. 

 Embora o Plano Diretor cumpra diversas funções ligadas à cidade, neste trabalho 

serão privilegiadas aquelas que dizem respeito ao uso e ocupação do solo em Mossoró, 

tendo em vista as orientações contidas (ou não) neste documento quanto à instalação e 

localização das infraestruturas ligadas ao setor petrolífero. 

 A Petrobras opera como sociedade de economia mista, ou seja, uma sociedade 

na qual há colaboração entre governo federal e acionistas privados. Essa composição da 
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empresa como "capital misto" nos auxilia na reflexão quanto aos diversos agentes e seus 

interesses na produção do espaço, e que podem ser até mesmo antagônicos, caso da 

finalidade exclusivamente lucrativa dos acionistas privados e da regulação do preço da 

gasolina pelo governo para fins de controle inflacionário, respectivamente. 

Considerando tal premissa, a elaboração e o desenvolvimento do Plano Diretor 

Municipal concorre para a ideia de que, em tese, a esfera pública detém poder de 

regulação a partir do estabelecimento de normas “para os agentes públicos e privados 

que atuam no Município”, como consta no próprio Plano Diretor de Mossoró
53

. Já do 

ponto de vista das sinergias entre público e privado há o caso da implantação de 

infraestruturas pelo poder público para complementar a logística das grandes empresas, 

muitas vezes, negligenciando as necessidades imediatas da população para atender as 

demandas do grande capital, sob o pretexto de elevar o número de empregos e ampliar 

as receitas do município. 

 Essa questão ganha relevância no âmbito da reestruturação produtiva, promotora 

de novas lógicas de reprodução do capital, que encontram na cidade as condições 

propícias para se realizar. Todavia, para o processo de reprodução do capital é 

necessário assegurar sua rentabilidade mediante o constante incremento da 

produtividade, algo ditado pela concorrência. Para que se eleve a competitividade é 

necessário que os lugares sejam dotados de objetos que possibilitem esses resultados 

(SANTOS, 2008). Assim, as normas e as infraestruturas, geralmente estabelecidas pelo 

poder público, acabam a serviço do mercado. É aí que o discurso do Estado flexível se 

fortalece, pois é preciso adaptar as próprias normas, as técnicas, as relações econômicas, 

políticas e sociais às necessidades das grandes empresas nacionais e multinacionais 

(SANTOS, 2008). 

 O ideário de Estado flexível, incitado pelo modelo Neoliberal, possibilita a fusão 

entre público e privado. Nas palavras de Santos (1997, p. 16) “nas condições atuais, o 

que estamos assistindo é uma política feita pelas empresas, sobretudo pelas grandes 

empresas”, uma vez que essas, ao se instalarem, trazem consigo suas normas 

corporativas. Para Santos, existe ainda outra norma que corre em paralelo à norma das 

                                                 
53  No Art 2°, sobre a expansão urbana e desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental, 

determinante para os agentes públicos e privados que atuam no Município, se destacam dois trechos: 

primeiro: “O Plano Diretor é o instrumento básico da política de expansão urbana”; e segundo: “(o 

Plano Diretor é) determinante para os agentes públicos e privados que atuam no Município”. 
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empresas, que é a norma técnica; onde cada técnica é por si mesma uma norma,  

trazendo para os lugares novas normatizações e novos comportamentos societais, que se 

aplicam na esfera do trabalho, da economia e da política: 

 

Cada técnica propõe uma maneira particular de comportamento. Cada 

técnica envolve normas, regulamentações e, por conseguinte, traz para 

os lugares novos tipos de normas, incluindo as normas políticas da 

empresa que são suas formas de relacionamento com outras empresas, 

alterando, destarte, as condições de relacionamento dentro de cada 

comunidade. (SANTOS, 1996, p. 18).  

 

 A reestruturação do capitalismo a partir dos anos 1970, fomentada pelos avanços 

no campo da tecnologia e da ciência, revela o surgimento de um novo paradigma 

administrativo, político e econômico. Assim, trabalhar com o urbano implica em 

observar as diversas mudanças ocorridas no tocante ao modo de conceber, planejar e 

gerir a cidade.  

O planejamento urbano tem avançado nas últimas décadas no Brasil e tem se 

manifestando por meio de diversas modalidades, cada qual com diferentes 

características. Exemplos se apresentam através dos planos diretores; seja pela aplicação 

do “planejamento físico-territorial”, seja vinculado ao controle do uso e ocupação do 

solo através dos códigos de zoneamento e de loteamentos e do planejamento setorial (de 

transportes, saneamento, etc.). Sendo assim, o chamado Plano Diretor traz consigo uma 

capacidade eminentemente planejadora. Para Villaça: 

 

O Plano Diretor seria um plano que, a partir de um diagnóstico 

científico da realidade física, social, econômica, política e 

administrativa da cidade, do município e de sua região apresentaria 

um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 

socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo 

urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da 

estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas 

definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei 

municipal. (1995, p. 238). 

 

Tendo em vista o Plano Diretor, segundo o Estatuto da Cidade, é definido como 

instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da 

expansão urbana do município, a análise do Plano Diretor de Mossoró aponta para 

alguns aspectos comuns à maior parte dos planos diretores, mas também indica 
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direcionamentos específicos no que tange à malha urbana mossoroense. Assim, no que 

diz respeito às generalidades dessa lei, encontramos no Art. 11: “A gestão da política 

urbana se fará de forma democrática, incorporando a participação dos diferentes 

segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento”. A partir do 

Artigo 12, consta uma relação de diretrizes da política urbana, sendo que destacamos 

aquelas mais consonantes com os objetivos dessa pesquisa (grifos nossos): 

 

“IV – promover e incentivar as atividades econômicas, especialmente o turismo e o setor 

industrial, como forma de desenvolvimento econômico e social, priorizando a proteção do meio 

ambiente e combate a qualquer tipo de poluição, com observância das peculiaridades locais, 

bem como a criação de oportunidades para melhoria das condições econômicas e sociais da 

população; 

 

V – definir o sistema de planejamento por meio de um processo participativo democrático, 

através de conselhos ou outros órgãos colegiados; 

 

VI – zelar pela continuidade dos estudos e diagnósticos das características locais, as quais 

deverão orientar as revisões do Plano Diretor, de forma a assegurar a sua atualização e a 

participação democrática; 

 

VIII – definir instrumentos para atuação conjunta de governo e iniciativa privada, visando às 

melhorias urbanísticas necessárias ao desenvolvimento do município. 

 

XIV – garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização, garantindo a inclusão social das favelas e bairros periféricos da cidade; 

 

XV – promover o desenvolvimento urbano com a função de elevar a qualidade de vida para 

todos que vivem na cidade (…).”  

 

 Dessa forma, quando refletimos acerca do processo de crescimento da cidade, 

não podemos deixar de considerar as implicações e desdobramentos ocasionados pela 

urbanização. No caso da nossa pesquisa, cujo objetivo é averiguar a ocorrência dos 

impactos socioambientais advindos da implantação das infraestruturas petrolíferas, é 
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necessário que se considere, também, as legislações vigentes e o cumprimento ou não 

destas. 

 Um olhar mais detalhado para as diretrizes político-urbanas que destacamos 

acima nos suscita algumas reflexões. A promoção das atividades industriais pensada em 

consonância com a definição de instrumentos para a atuação conjunta entre governo e 

iniciativa privada nos faz questionar, uma vez mais, sobre os ônus e bônus legados à 

sociedade quando a cidade é concebida e articulada como espaço com alta competência 

de atendimento às demandas do capital, seguindo uma lógica que privilegia o 

desenvolvimento econômico em detrimento do viés social. 

 Essa cooperação entre poder público e setor privado promove e reforça, muitas 

vezes, problemas relacionados à segregação e à diferenciação socioespacial, resultando, 

ainda, no desenvolvimento e crescimento da cidade de forma arbitrária e desigual. 

Quando as leis que orientam o espaço urbano, como o próprio Plano Diretor, deixam de 

ser cumpridas, inviabilizam a realização de uma gestão urbana verdadeiramente 

democrática e participativa. 

 No caso de Mossoró, o setor petrolífero torna-se, na perspectiva do planejamento 

urbano, elemento de relevância, uma vez que, como foi anteriormente exposto, necessita 

de uma série de infraestruturas, que em sua maioria são implantadas e/ou financiadas 

pelo poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. A alocação dessas 

infraestruturas está diretamente ligada às demandas das atividades econômicas, e isso 

pode ter implicações negativas. Podemos pensar no próprio crescimento desenfreado da 

malha urbana mossoroense. Uma das possibilidades aventadas inicialmente no projeto 

de pesquisa seria de que a malha urbana de Mossoró estaria se alargando na mesma 

direção em que estão situados os poços e instalações da Petrobras, uma vez que estes 

demandariam infraestruturas passíveis de uso urbano (mapa 6). Entretanto, não 

podemos reunir mais argumentos neste sentido em razão da não obtenção de 

informações necessárias junto à Petrobras, que alegou sigilo concorrencial para 

informações como as datas de aberturas dos poços. 
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Mapa 7: Eixo de expansão da malha urbana de Mossoró – RN. 

Fonte: IBGE 2009.  

Org.: Marcela Galizia, 2013. 
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Outras diretrizes do Plano Diretor de Mossoró que chamam a atenção são as 

ligadas às atividades industriais, comerciais e de serviços, que constam na Seção I. 

Dentre elas, destacam-se o Art. 15 (os grifos são nossos):  

 

“Com o objetivo de orientar o desenvolvimento e ordenamento do território municipal, 

ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para as atividades industriais, comerciais e de 

serviços” (grifos nossos): 

 

I – direcionar a localização dos usos industriais, comerciais e de serviços geradores de 

impacto, em áreas específicas municipais, de modo a evitar usos inconvenientes ou 

incompatíveis; 

II – estimular a manutenção e ampliação das atividades industriais e de outras a elas 

associadas; 

III – atrair novos setores produtivos para o Município.” 

 

 Essas diretrizes para uma atuação conjunta entre governo e setor privado podem 

se revelar antagônicas e conflitantes com o processo participativo democrático? Para 

responder a esta questão, é necessário considerar as relações entre os diferentes agentes 

produtores do espaço urbano mossoroense, considerando que aqueles que o produzem 

são também os responsáveis por sua gestão.  

Nesse aspecto, refletir acerca do processo de gestão implica que se desenvolva  

instrumentos que respaldem e orientem essa ação, sendo um deles o planejamento 

estratégico. Assim, pensar na escala intraurbana requer examinar os agentes, mas 

também os elementos que possuem poder de produção, organização e gestão do espaço 

urbano. O planejamento estratégico da Petrobras e o planejamento estratégico municipal 

de Mossoró podem denotar os caminhos escolhidos para que cada agente alcance, com 

maior eficiência, contemplar seus interesses específicos: no caso da Petrobras, o 

desenvolvimento de suas atividades visando ao crescimento econômico e lucratividade; 

no caso da Prefeitura, a gestão do espaço público a fim de garantir sua organização e 

ordenamento de modo que propiciem à população uma cidade mais democrática e 

equitativa. 
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4.3. O Planejamento Estratégico como ferramenta de produção, organização e 

gestão do espaço urbano 

 

 Nesta seção apresentaremos algumas premissas sobre o planejamento 

estratégico, mas pretendemos também expor algumas diretrizes acerca do planejamento 

estratégico municipal e das empresas, na tentativa de revelar certas orientações 

escolhidas pela Petrobras e Prefeitura no tocante ao espaço urbano de Mossoró. 

 Como vimos, o planejamento estratégico surge como oposição ao chamado 

planejamento tradicional, este último relacionado ao determinismo e ao economicismo 

tecnocrático, cuja base científica é a teoria do controle de um sistema por um agente. A 

Figura 6 apresenta algumas diferenças entre “planificação tradicional” e “planificação 

estratégica”, de acordo com Matus (1991). Observa-se que uma característica relevante 

que distingue os dois modos de planejar é o número de atores envolvidos nas tomadas 

de decisão. No modo tradicional, o planejamento permanece restrito ao governo; no 

planejamento estratégico, outros atores são chamados a participar da ação. Este segundo 

método seria o mais interessante para o caso de Mossoró quando consideramos as ações 

da Petrobras enquanto agente produtor do espaço urbano e os interesses da comunidade.  
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Figura 8: Esquema comparativo entre planificação tradicional e planificação estratégica, 

segundo Matus (1991). 

 

 Dessa forma, observa-se que o planejamento estratégico tem sido foco de 

atenção das empresas de maior porte, que buscam medidas positivas no enfrentamento 

de ameaças a sua competitividade e seus mercados, e também o aproveitamento das 

oportunidades encontradas em seu ambiente. De acordo com Silva: 

 

[...] o planejamento estratégico surgiu em oposição ao planejamento 

tradicional, que efetuava planos fixos, determinados. Esses se 

mostraram ineficientes, ao tentar apreender a realidade de um único 

ponto de vista. O relativismo e a visão sistêmica foram incorporados 

ao planejamento, que passou a ter como premissa uma constante 

readaptação baseada na análise dos ambientes interno e externo. 

Vários outros fatores passaram a ser considerados para se garantir a 

eficiência do planejamento (2006, p. 14). 

 

 O planejamento estratégico não se constitui em uma simples busca de afirmação 

dos objetivos imediatos de uma instituição, mas enquanto meio de implantação de um 

plano de ações para que estes objetivos se concretizem a médio e longo prazo. A ação 

não se limita apenas a elaborar um relatório situacional da instituição, mas realizar um 

prognóstico que englobe o sistema organizacional da instituição, que aliado a um plano 
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de objetivos e metas, possa fixar ações sistemáticas a fim de alcançar os objetivos 

traçados pela própria instituição.  

Assim, planejar é importante, porém, por si só não apresenta resultados. É 

necessário que tenha o apoio e a participação de todos os integrantes da empresa, e 

também de atores fora dela, desde o poder público até a sociedade civil. Todavia, a 

maior dificuldade se revela no momento de executar o plano estratégico, uma vez que 

depende diretamente da habilidade, experiência e valores dos integrantes, o que muitas 

vezes revela conflito de interesses. 

 As transformações tecnológicas no período técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 1996) têm reforçado a diferenciação de lugares, de modo que a 

competitividade se torne um imperativo. As empresas e também as cidades competem 

por mercados nesse novo paradigma; e a competitividade se revela através de vantagens 

comparativas entre as cidades, sendo estas fundamentais para a atração de 

investimentos.  

 Em meados da década de 1970, o economista chileno Carlos Matus, à época 

ministro de Salvador Allende, desenvolveu o chamado “planejamento estratégico 

situacional” (PES). Este emerge no âmbito do planejamento econômico-social, e vem 

sendo largamente adaptado e utilizado em áreas como saúde, educação e planejamento 

urbano. De acordo com Artmann: 

 

Este enfoque toma como princípio o reconhecimento da 

complexidade, da fragmentação e da incerteza que caracterizam os 

processos sociais, que se assemelham a um sistema de final aberto e 

probabilístico, onde os problemas se apresentam, em sua maioria, não 

estruturados e o poder se encontra compartido, ou seja, nenhum ator 

detém o controle total das variáveis que estão envolvidas na situação 

(2000, p. 2). 

 

O PES é um método de planejamento que se desenvolve a partir de problemas 

pré-existentes e trata especialmente dos problemas mal estruturados e complexos, para 

os quais não existe solução normativa ou previamente conhecida. Vale ressaltar que, 

embora se possa partir de um campo ou setor específico (caso das questões urbanas), os 

problemas são abordados em suas múltiplas dimensões - política, econômica, social, 

cultural, etc., e em sua multissetorialidade, já que suas causas não se limitam ao interior 
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de uma área específica, e sua solução depende, muitas vezes, de recursos cooperados 

por diversos setores e da interação de diferentes agentes envolvidos. 

 Considerando este modo de planejar, podemos refletir acerca dos diversos 

agentes envolvidos na produção e reprodução do espaço urbano mossoroense. Mais uma 

vez chamamos a atenção para o processo de cooperação público-privado, que juntos 

passam a elaborar e definir medidas destinadas a orientar o futuro da cidade, 

pretendendo uma refuncionalização ou mudança de seus papeis. 

É interessante ressaltar que durante nossa pesquisa, ficou claro que a Prefeitura 

de Mossoró não apresenta, até o momento, nenhum tipo de planejamento estratégico 

ligado aos ramos de atividade que se desenvolvem em Mossoró, o que revela certo grau 

de risco para a cidade, já que apresenta grande dependência do setor petrolífero. A nosso 

ver, o poder local deveria contar com algum tipo de plano de ação caso as atividades 

petrolíferas venham perder vigor, já que isso acarretaria em grandes prejuízos à 

Mossoró.  

 No caso desta cidade, o próprio Plano Diretor poderia conter diretrizes típicas de 

um Planejamento Estratégico Situacional. Todavia, diante da pesquisa realizada, põe-se 

em dúvida sobre a existência da real conscientização e entendimento por parte do 

aparelho público quanto à necessidade de ações de médio e longo prazo destinadas ao 

planejamento do futuro da cidade, que transcendam a escala temporal de uma 

administração. 

Ao contrário, a Petrobras conta com diversos planos de ação ligados a setores de 

investimento como o “Plano de Negócios e Gestão 2013 – 2017”54 ou ainda com o 

“Planejamento Estratégico Petrobras 2010”55, estando o primeiro relacionado ao 

petróleo e o segundo ao biodiesel. Tais planos de ação são revistos anualmente, levando 

em conta as pesquisas em andamento no período e as perspectivas de descoberta de 

novas fontes de matéria prima, além da conjuntura econômica nacional.  

A Petrobras declarou que tem projeções positivas de investimento para Mossoró 

a curto e médio prazo. Todavia, a empresa não disponibiliza informações específicas no 

tocante à existência, ou não, de planejamento estratégico específico voltado a Mossoró e 

                                                 
54  Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia-corporativa/>. 

55  Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

temporarias/especiais/53a-legislatura-encerradas/PL063003/controle-tramitacao-e-notas-

taquigraficas/G-esp-AP-15-04-09-Petrobras.pdf>. 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia-corporativa/
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/53a-legislatura-encerradas/PL063003/controle-tramitacao-e-notas-taquigraficas/G-esp-AP-15-04-09-Petrobras.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/53a-legislatura-encerradas/PL063003/controle-tramitacao-e-notas-taquigraficas/G-esp-AP-15-04-09-Petrobras.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/53a-legislatura-encerradas/PL063003/controle-tramitacao-e-notas-taquigraficas/G-esp-AP-15-04-09-Petrobras.pdf
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região. Acreditamos, assim, que os planos de ações sejam mais amplos, abrangendo 

casos como o de Mossoró, sem que sejam pensados de forma mais direta nas 

especificidades locais. 

Quanto à atuação da Petrobras no que tange às perspectivas de investimento e 

atividades em Mossoró, os planos de caráter mais geral da empresa têm vigência até 

2016, quando esta deverá anunciar novas metas e objetivos, e ainda novas projeções56.  

De acordo com o próprio Planejamento Estratégico da Petrobras, a sistemática de 

implementação de projetos exige o desenvolvimento de três fases antes da aprovação 

final: Fase I – Identificação da oportunidade; Fase II – projeto conceitual; e Fase III – 

projeto básico. Ao final de cada fase, à medida que se aumenta o nível de maturidade 

das informações do projeto, há um ordenamento de decisão, onde o mesmo precisa 

comprovar sua viabilidade e a agregação de valor ao portfólio da empresa, que a partir 

daí concorrerá com outros projetos da empresa. A Fase IV, quando os investimentos são 

efetivamente contratados, somente será realizada quando o projeto confirmar 

viabilidade técnico-econômica. 

De acordo com entrevistas concedidas a diversos veículos de comunicação57 da 

região de Mossoró, o gerente-geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção 

da Petrobras no Rio Grande do Norte e Ceará, Luiz Ferradans Matos, negou em 

audiência ocorrida no dia 13/04/2013 a redução de investimento na região, apresentando 

diversos gráficos que confirmavam que os investimentos na produção seriam crescentes 

até 2017, e apenas daí em diante haveria desaceleração gradativa58. Afirmou ainda que 

o desemprego de aproximadamente 1.500 trabalhadores no primeiro semestre de 2013 

ocorreu devido à descontinuidade nos contratos, e que deverão ser provavelmente 

compensados com a vinda de novas empresas para a cidade.  

                                                 
56 Para Wright, Kroll e Parnell (2000) as principais diferenças entre as organizações privadas e as 

instituições públicas dizem respeito ao tipo de propriedade (se pública ou privada), custeio (impostos, 

taxas e contribuições ou venda de produtos e serviços) e ramo de atuação (governo federal, estadual e 

municipal ou único dono, vários sócios, sociedade, empresa, etc.). Tais diferenças estruturais básicas 

são significantes quando se propõe a elaboração de um planejamento estratégico, já que as instituições 

públicas possuem objetivos e responsabilidades diferentes das instituições privadas. Em geral, as 

instituições privadas visam o lucro e o crescimento no mercado em que atuam; já as instituições 

públicas têm como compromisso o bem comum da população. 

57  Disponível em: http://www.gazetadooeste.com.br/noticias--10464>. Acesso em: 15/11/2013. 

58  Entrevista disponível integralmente na edição de 13/04/2013, no jornal Gazeta do Oeste. Versão 

digital: <http://www.gazetadooeste.com.br/noticias--10464>. Acesso em 15/11/2013. 

http://www.gazetadooeste.com.br/noticias--10464
http://www.gazetadooeste.com.br/noticias--10464
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Além disso, durante as entrevistas o gerente fez referência ao investimento total 

em torno de 3,7 bilhões de reais na produção que seria realizado em 2013, sendo 

acrescido até 2017 de 4 bilhões de reais. Comparou, ainda, o valor dos royalties pagos à 

Prefeitura pela Petrobras e os impostos retornados pelo Estado, e ainda a capilarização 

representada pelos royalties pagos a 1.020 proprietários de terras da região, fruto do 

crescimento da produção de petróleo, que de 62.200 barris/dia em 2013, passou à 

aproximadamente 76.000 barris/dia em 2017 

Nesse sentido, é possível observar uma divergência entre a fala do sr. Alexandre 

Lopes, secretário do planejamento urbano de Mossoró, e o anúncio do gerente geral da 

Petrobras, Luiz Ferradans Matos, responsável pela UO-RN/CE, unidade de exploração 

da qual faz parte Mossoró, quanto ao futuro da indústria petrolífera em Mossoró. 

Enquanto aplicávamos os questionários com a população local, questionamos 

sobre a importância da Petrobras para a cidade. Foi unânime a opinião de que a empresa 

trouxe grandes benefícios, especialmente na questão de aumento de empregos. Por outro 

lado, algumas pessoas também partilham da opinião sobre a baixa dos investimentos 

realizados pela empresa e temem que ocorra novas demissões como nos primeiros 

meses de 2013. 

É interessante observar que no âmbito local, mesmo que a Petrobras seja uma 

empresa de economia mista, sua dinâmica prevalecente é a do capital privado. Em se 

considerando que o papel do poder público, em qualquer escala, deva estar alinhado ao 

bem estar dos cidadãos, é preocupante seu retraimento frente à atuação do grande 

capital, e isso é particularmente válido no caso de recursos naturais não-renováveis.  

Mas o poder público tem ainda muito a fazer no que tange à regulação dessas 

atividades econômicas quando envolve o uso do espaço urbano e a segurança da 

comunidade. Em nosso estudo de caso, ficou claro que o poder público local e a 

Petrobras estão longe de estabelecerem parcerias e/ou cooperações na gestão de riscos 

socioambientais e que se a Petrobras essencialmente preza pela lucratividade, a 

Prefeitura de Mossoró apresenta grandes lacunas no planejamento e gestão da cidade, 

especialmente no tocante à atividade petrolífera. 
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CONCLUSÃO 

 As mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas em curso desde o fim da 

Guerra Fria, levam a novas reflexões e olhares sobre a temática do urbano, 

considerando agora aspectos então secundarizados ou que nem mesmo faziam parte da 

pauta de discussões, sendo este o caso da democracia participativa e das questões 

ambientais que ganharam visibilidade, inclusive no contexto do espaço urbano, 

conforme apontamos no presente trabalho. 

 Discutir sobre as novas funções e características assumidas pelo poder público 

em seus diferentes níveis político-administrativos frente às transformações ocorridas no 

sistema capitalista de produção – passagem do fordismo para o toyotismo –, é 

fundamental para essa reflexão quanto à importância dos agentes produtores do espaço 

urbano, tornando-os mais ou menos atrativos, especialmente, no aspecto econômico.  

 Entretanto, é preciso mesclar a essa nova geografia urbana àqueles elementos 

ainda presentes das fases de pesquisa anteriores, que auxiliam no entendimento das 

transformações do espaço urbano analisando o sítio urbano e a morfologia urbana, e 

ainda a dimensão subjetiva da apropriação do espaço urbano e seus objetos técnicos 

pelos distintos grupos sociais que habitam a cidade. Esse é o intuito dos estudos de caso 

sobre o fenômeno urbano no presente século, mesclando elementos exógenos e 

endógenos para o entendimento da complexidade do urbano. 

 Nesse sentido, a instalação em Mossoró (RN) de diversas unidades de bombeio 

de petróleo e dezenas de quilômetros de oleodutos em plena área urbana oferece riscos 

ambientais reais, que se configuram também em riscos para a população que reside 

próxima a tais elementos, ainda que esta não tenha a percepção dos riscos envolvidos. 

 Os riscos ambientais envolvendo as unidades de bombeio e oleodutos na área 

urbana de Mossoró estão ligados à possibilidade de vazamentos e incêndios, o que pode 

assumir grandes proporções uma vez que essas infraestruturas foram instaladas em áreas 

previamente construídas e de alta densidade populacional. 

 No tocante a percepção dos moradores quanto aos impactos ambientais 

decorrentes das unidades de bombeio, foi registrada na pesquisa uma insatisfação 

quanto aos ruídos gerados nos períodos de manutenção. Todavia, os moradores, de um 

modo geral, não parecem estar conscientes sobre os riscos a que estão expostos. 



106 

 

 Como demonstram diversas obras (FELIPE, 1982; ROCHA, 2009; ROCHA, 

2013), a economia de Mossoró não deve sua alavancagem exclusivamente ao setor 

petrolífero, já que sua história se liga ao desenvolvimento de outras atividades mais 

antigas como a salinicultura, o comércio e a fruticultura, esta última ainda em destaque 

devido ao aumento de inserção de tecnologia: "O Tripé que lastreia o terciário em 

Mossoró é representado pela indústria petrolífera, atividade salineira e frutícola irrigada. 

É segundo tal lógica, pois, que avalio incorreta a afirmação de que Mossoró é a cidade 

do Petróleo, do Sal ou do Agronegócio; a cidade é um polo regional com uma economia 

multivariada e de baixa dependência de uma única economia." (ROCHA, 2013, p. 253). 

Dessa forma, é normal que o resultado dos questionários aplicados aos moradores do 

entorno das unidades de bombeio de petróleo aponte a ausência de estranhamento na 

comunidade urbana mossoroense quanto à presença desses objetos técnicos que 

modificam a paisagem urbana, afinal acostumada a processos de modernização 

impactantes do meio urbano local. 

 A Petrobras, enquanto proprietária das instalações das unidades de bombeio e 

oleodutos, destaca que os riscos socioambientais são baixíssimos, e estabelece diretrizes 

específicas voltadas às questões ambientais cujo objetivo é “analisar criteriosamente o 

risco de impactos negativos ao Meio Ambiente associado a cada atividade e 

operação”
59

. Além disso, a empresa preza ainda pela compatibilização entre as 

instalações e a paisagem local, buscando minimizar a perturbação na harmonia local, 

como evidenciamos através das pinturas coloridas para as unidades de bombeio. 

Por outro lado, as entrevistas com a população que reside vizinha às unidades de 

bombeio revelaram que não existe nenhum trabalho informativo da empresa ou 

qualquer instituição pública quanto à prevenção de riscos e procedimentos em caso de 

acidentes nas instalações petrolíferas em tela.  

A Petrobras aparece como parceira em diversos eventos e projetos na cidade, 

porém isso ocorre através de patrocínios ou por meio de colaboração financeira. A 

Prefeitura também realiza melhorias urbanas que interessam à Petrobras, sobretudo para 

as instalações situadas no perímetro urbano. Entretanto, a pesquisa apontou que não há 

                                                 
59  Disponível em: <http://www.hotsitespetrobras.com.br/diretrizes/dimambien.html>. Acesso em 

15/12/2013.> 

http://www.hotsitespetrobras.com.br/diretrizes/dimambien.html
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relações de cooperação na gestão de riscos urbanos entre a Petrobras e a Prefeitura, 

apesar dos royalties pagos pela empresa. 

O poder público também é omisso na promoção dessa interface com a 

população, considerando que as ações tomadas pela empresa são suficientes para evitar 

riscos socioambientais decorrentes da atividade petrolífera em meio urbano. Uma vez 

mais vem à tona a discussão sobre o Estado e suas atribuições no atendimento às 

demandas sociais.  

A atividade petrolífera, especialmente a atividade de extração do petróleo, não é  

contemplada em nenhuma lei urbana municipal, como o Plano Diretor, ficando o 

estabelecimento de normas a cargo de órgãos ambientais como o IDEMA. Todavia, 

embora tanto a Petrobras como o IDEMA disponham de pesquisas e avaliações bastante 

criteriosas para a instalação das unidades de bombeio na área urbana de Mossoró, não 

significa que as possibilidades de acidentes sejam extinguíveis. 

 O Estado deveria se prestar ao interesse geral, corrigindo e suplementando as 

falhas do mercado, isto é, servir de mediador ao desenvolvimento econômico e social e 

aos interesses opostos entre capital e trabalho. Porém, a atuação estatal tem se mostrado 

favorável ao capital, se moldando a ele e a ele servindo. No caso de Mossoró, observa-

se a estaticidade do poder público local frente à atuação da Petrobras, que de acordo 

com os próprios gestores locais “configura-se como uma empresa de altíssimo grau de 

autonomia”.  

Nesse sentido, quando discutimos os riscos a que estão expostas as pessoas que 

residem próximas às unidades de bombeio, percebemos que essa autonomia da empresa 

permite eximir-se de suas responsabilidades sociais, criando assim uma esfera de supra-

poder, ainda que ela possua suas próprias normas de segurança e de preservação 

ambiental. 

Por fim, no tocante aos impactos ambientais, pouco se discute a respeito em 

relação à atividade petrolífera mossoroense. A implantação propriamente dita das 

unidades de bombeio, dentro ou fora da área urbana, não traz grandes impactos 

ambientais em si. Porém, o que fica evidente são os riscos de ocorrência de vazamento 

e/ou outros acidentes como explosões dos oleodutos, já que o petróleo configura-se 

enquanto substância que apresenta alto grau de contaminação, o que acarretaria 
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problemas ambientais bastante graves devido à contaminação de solo e águas 

subterrâneas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I: 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO A MORADORES DOS ARREDORES DAS 

UNIDADES DE BOMBEIO 

 

1) Você sabe qual a finalidade desse equipamento localizado ao lado de sua 

casa? (mostrada foto do equipamento) 

 

2) Saberia dizer qual é a empresa proprietária do equipamento? 

 

3) Você acredita que a presença desse equipamento petrolífero represente 

algum risco à sua segurança e de seu imóvel? Quais os riscos que acredita 

possam correr? 

 

4) Se você acredita que há riscos, você acha que há ganhos econômicos para a cidade 

que compensam esses riscos? 

  

5) A atividade  petrolífera na cidade trouxe algum benefício direto para você ou alguma 

membro da sua família? Qual? 

6) A empresa ou algum órgão público realizou algum esclarecimento quanto a 

segurança envolvendo a presença desses equipamentos? Algum tipo de 

treinamento para situações de risco foi realizado? 

 

7) O que você faria caso ocorra algum acidente a partir desse equipamento 

petrolífero? 

 

8)  A presença desse equipamento petrolífero lhe incomoda visualmente? Já lhe 
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incomodou em algum momento? 

 

9) Você acha que esse equipamento piora, melhora ou é indiferente para a 

paisagem (isto é, a aparência) do bairro? 

 

10) O ruído do equipamento lhe incomoda? Já lhe incomodou em algum momento? 

 

ANEXO II: 

ROTEIRO DE QUESTÕES APLICADAS AO SR. ALEXANDRE LOPES ( 

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO URBANO DE MOSSORÓ) 

 

1) Existe algum tipo de cooperação entre a Petrobras e a Prefeitura quanto à  

realização de estudos e pesquisas voltados para a exploração do petróleo e os 

possíveis impactos em âmbito geral? 

 

2) O poder público municipal exige da Petrobras algum tipo de relatório periódico 

quanto às atividades (ativação/desativação de poços, descoberta de novos poços 

etc.)? 

 

3) Como é a atuação da Prefeitura quanto à implantação de infraestruturas 

necessárias para o desenvolvimento da atividade petrolífera? Que tipos de obras 

cabem ao poder público municipal. Como são feitos os acordos para que a 

Prefeitura assuma essa tarefa? 

 

4) Como é a questão de investimento por parte do poder público municipal quanto 

às atividades petrolíferas? Existe algum tipo de verba destinada a essa atividade? 

 

5) Quais foram as alterações na legislação municipal para adequá-la à atividade 

petrolífera? E no Plano Diretor? Foram feitas alterações/adequações? 

 

6) Quais impactos/resultados positivos e negativos para a cidade podem ser 

atribuídos ao desenvolvimento da atividade petrolífera? 
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7) Como se encontra a questão dos Royalties atualmente? Qual a porcentagem 

destinada ao município e como é, geralmente, empregada essa verba? 

 

8) Por parte do poder público municipal, como são vistas as questões ligadas aos 

impactos ambientais e sociais decorrentes da atividade petrolífera? 

 

9)  Quanto à exploração de petróleo nas áreas densamente ocupadas no perímetro 

urbano, qual é a percepção do poder público municipal sobre essa questão? 

 

 Anexo III:  

Roteiro de Questões aplicadas ao sr. Mairton França ( Secretário do 

Desenvolvimento Ambiental de Mossoró) 

 

1) Sobre a legislação para a implantação de empreendimentos, como se deu a 

formulação das leis específicas para a atividade petrolífera? Quais as 

competências de IBAMA e IDEMA em se tratando de licenciamento de 

empreendimentos no setor petrolífero em terra? 

 

2) Já ocorreu algum dano ambiental grave (exigindo a aplicação de multa por 

danos ambientais) decorrente da atividade petrolífera no RN? 

 

3) Como são desenvolvidas a avaliação e a gestão de riscos 

(socioambientais) no segmento petrolífero no estado? A quem compete tais 

atividades? 

 

4) Existe a elaboração e o acompanhamento de relatórios sobre tais impactos 

(EIA/RIMA) nas obras demandadas pela Petrobras em Mossoró, tais como vias 

de acesso, cavalos de ferro e tanques de armazenamento de petróleo bruto? 

 

5) Quais as contrapartidas exigidas da Petrobras pelos órgãos ambientais 

para a liberação dessas obras de infraestrutura? 
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ANEXO IV: 

Roteiro para entrevista realizada com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, 

unidade instalada em Mossoró, RN. 

 

1) Quais são os investimentos previstos pela Petrobras para o município de 

Mossoró? Quais são os setores econômicos e áreas geográficas do município que devem 

ser foco destes investimentos?  

 

2) Foram realizados estudos de impacto socioeconômico para estas obras previstas? 

 

3)   A imprensa tem noticiado o direcionamento do foco da empresa para o Pré-Sal. Isto 

implicará na redução dos recursos destinados à exploração de novas áreas de petróleo 

em terra? A atividade petrolífera em Mossoró poderá sofrer algum prejuízo nesse 

sentido?  

 

4) As obras de infraestrutura e instalações da empresa repercutem no ordenamento 

urbano de Mossoró. A gestão urbana é contemplada no Planejamento Estratégico da 

Petrobras? Se sim, de que forma? 

 

5) A Petrobras participou das reuniões públicas e da gestão do Plano Diretor de 

Mossoró? De que forma? 

 

6) Existe cooperação entre a Petrobras e a Prefeitura Municipal  no que tange à gestão 

municipal? O poder público municipal é consultado quando dos projetos que visam a 

expansão física da empresa no município? Poderia dar alguns exemplos? 

 

7) A Petrobras é consultada pelos gestores públicos quanto ao planejamento urbano? 
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8) O que poderia ser modificado na legislação municipal para dinamizar as atividades 

da Petrobras em Mossoró? 

 

9) A prospecção de petróleo em áreas urbanas obriga o remanejamento dos moradores 

próximos? Quais as normas de segurança adotadas? 

 

10) As infraestruturas necessárias ao escoamento e estocagem do petróleo obriga o 

remanejamento dos moradores próximos? Quais as normas de segurança adotadas? 

 

11) A infraestrutura e instalações da empresa na cidade contribuem de alguma forma 

com a melhoria da malha urbana e vias de transporte da cidade? 

 

12) O que é feito das instalações e infraestruturas implantadas no município que deixam 

de atender as necessidades da empresa? 

 

13) Sobre a relação entre poder público municipal e Petrobras, o senhor(a) desejaria 

tecer mais alguma consideração? 

 

 

 

 

 


