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RESUMO 

 

As Redes Cooperativas de Pesquisa, Inovação e Transferência de Tecnologia do Setor 

Petróleo e Gás Natural nas Regiões Norte e Nordeste (Redes N/NE) foram criadas após 

a promulgação da Lei do Petróleo, através do Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2011, 

com o objetivo de produzir Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), além formar 

recursos humanos capacitados na área de Petróleo e Gás Natural (P&G) atendendo as 

demandas do setor nas unidades federativas do Norte e Nordeste, direcionando recursos 

para infraestrutura, bolsas de pesquisa, como também articulando pesquisadores de 

diferentes instituições e empresas inseridos em ambas as regiões. Das 13 Redes N/NE 

formadas, três foram lideradas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Tendo em vista que as três Redes N/NE coordenadas pela UFRN causaram 

rebatimentos na CT&I das unidades federativas das regiões Norte e Nordeste, a presente 

investigação tem como questão central: quais os rebatimentos das Redes N/NE de P&G 

coordenadas pela UFRN na CT&I no Rio Grande do Norte? Partindo da hipótese que 

essas três Redes N/NE consolidaram competências de CT&I na área de P&G no estado 

potiguar. Optamos por analisar os impactos da respectiva política pública de CT&I no 

Rio Grande do Norte, justamente por se tratar do principal estado produtor de petróleo 

do Norte e Nordeste, pelo fato de que é lá que os “nós” das três Redes N/NE estão 

situados e, consequentemente, por ser o local em que os impactos foram mais intensos. 

Visando solucionar a questão central proposta, adotamos alguns procedimentos 

metodológicos, nos quais destacamos: o levantamento bibliográfico através de trabalhos 

acadêmicos que abordassem as redes de pesquisa, políticas públicas de CT&I, setor de 

P&G do Rio Grande do Norte e Redes N/NE; as pesquisas de campo na UFRN, campus 

Natal, em que visitamos as instalações expandidas e construídas através dos recursos 

provenientes das Redes N/NE e de outras políticas de CT&I na área de P&G, além de 

realizarmos entrevistas com roteiros pré-estruturados com os líderes das três Redes 

N/NE e com outros importantes atores; a utilização do software ArcGIS 10.3, visando 

demonstrar as configurações espaciais iniciais das Redes N/NE e as suas sucessivas 

reconfigurações; coleta de dados secundários através da Plataforma Lattes e do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a cerca da produção científica, tecnológica e 

inovativa dos participantes das três Redes N/NE inseridos na UFRN, com o intuito de 

mensurarmos e analisarmos os rebatimentos da política no Rio Grande do Norte. Em 

linhas gerais, os resultados demonstraram que as três Redes N/NE produziram CT&I e 

formaram recursos humanos no estado potiguar ao longo dos dez anos de vigência da 

política e que mesmo após o seu fim, os pesquisadores ainda continuam desenvolvendo 

tais atividades, utilizando os laboratórios adquiridos e os conhecimentos obtidos. Por 

fim, destacamos que as três Redes N/NE lideradas pela UFRN consolidaram 

competências de CT&I na área de P&G no Rio Grande do Norte, tendo em vista que 

antes da Lei do Petróleo, nenhum dos pesquisadores da UFRN que veio a participar das 

Redes N/NE estudava o setor de P&G, e entre a sua promulgação e o lançamento do 

Edital, a maior parte deles ainda estava iniciando seus trabalhos na área, mas sem 

laboratórios adequados, articulações com pesquisadores de outras instituições e 

interações com o setor produtivo.  

Palavras chave: políticas públicas de CT&I, petróleo e gás natural, Redes N/NE, Rio 

Grande do Norte.  
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ABSTRACT 

 

The Cooperative Networks for Research, Innovation and Technology Transfer of the Oil 

and Natural Gas Sector in the North and Northeast Regions (N/NE Networks) were 

created after the promulgation of the Petroleum Law, through the CT-Petro CNPq/ 

Finep 03/2011 , in order to produce Science, Technology and Innovation (ST&I), and to 

train qualified human resources in the area of Oil and Gas (O&G), meeting the sector's 

demands in the North and Northeast federative units, directing resources for 

infrastructure, research grants, also articulating researchers from different institutions 

and companies in both regions. Of the 13 N/NE Networks formed, three were led by the 

Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). Considering that the three N/NE 

Networks coordinated by UFRN caused refutations in the ST&I of the federative units 

of the North and Northeast regions, the present research has as central question: which 

are the refutations of the three N/NE Networks coordinated by UFRN in STI in the Rio 

Grande do Norte? Based on the hypothesis that these three N/NE Networks 

consolidated ST&I competences in the O&G area in the state of Rio Grande do Norte. 

We chose to analyze the impacts of the respective public policy of STI in Rio Grande do 

Norte, precisely because it is the main oil producing state in the North and Northeast, 

because it is there that the nodes of the three N/NE Networks are located and, 

consequently, as the place where the impacts were most intense. In order to solve the 

proposed central issue, we adopted some methodological procedures, in which we 

highlight: the bibliographical survey through academic works that approached the 

research networks, public policies of ST&I, O&G sector of Rio Grande do Norte and 

Networks N/NE; The field surveys at UFRN, campus Natal, where we visited the 

facilities expanded and built through resources from the N/NE Networks and other ST 

&I policies in the O&G area, in addition to conducting interviews with pre-structured 

scripts with the leaders of the three N/NE Networks and with other important actors; 

We use of ArcGIS 10.3 software to demonstrate the initial spatial configurations of the 

N/NE Networks and their successive reconfigurations; Secondary data collection 

through the Lattes Platform and the National Institute of Industrial Property (INPI), 

about the scientific, technological and innovative production of the participants of the 

three N/NE Networks inserted in the UFRN, with the purpose of measuring and 

analyzing the policy in Rio Grande do Norte. In general terms, the results showed that 

the three N/NE Networks produced ST&I and formed human resources in the state 

during the ten years of the policy, and that even after its end, researchers continue to 

develop such activities using the laboratories acquired and the knowledge obtained. 

Finally, we highlight that the three N NE Networks led by UFRN consolidated ST&I 

competencies in the O&G area in Rio Grande do Norte, considering that before to the 

Petroleum Law, none of the UFRN researchers who participated in the N/NE studied 

the O&G sector, and between its promulgation and the announcement, most of them 

were still starting their work in the area, but without adequate laboratories, articulations 

with researchers from other institutions and interactions with the productive sector. 

Keywords: public policies of STI, Oil and Gas, N/NE Networks, Rio Grande do Norte. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Após a promulgação da Lei do Petróleo, em 1997, diversas parcerias foram 

estabelecidas entre o Governo Federal, empresas e universidades com o fito de produzir 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e formar mão de obra qualificada para o setor 

de Petróleo e Gás Natural (P&G). As universidades, sobretudo aquelas situadas nos 

estados exploradores e produtores, passaram a contar com recursos para se 

reestruturarem e atenderem às demandas do setor.  

 Os recursos destinados às universidades após a Lei do Petróleo são oriundos da 

Cláusula do 1% e do Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro). Em linhas 

gerais, a Cláusula do 1% obriga às empresas exploradoras e produtoras a investirem 

certo percentual do seu faturamento anual nas instituições de ensino e pesquisa 

credenciadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP). Tendo em vista à histórica concentração de competências de CT&I na área de 

P&G nas regiões Sul e Sudeste, sobretudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), o CT-Petro estabeleceu um percentual regional de 40% para financiar políticas 

e programas de incentivo à pesquisa nas regiões Norte e Nordeste, as quais contam com 

estados de produção relevante com importantes polos industriais, mas até a Lei do 

Petróleo possuía escassas competências de CT&I. 

 Dentre as políticas públicas e ações implementadas nas instituições de ensino e 

pesquisa das regiões Norte e Nordeste, destacamos as Redes Cooperativas de Pesquisa, 

Inovação e Transferência de Tecnologia do Setor Petróleo e Gás Natural nas Regiões 

Norte e Nordeste (Redes N/NE), criadas em 2001, através do Edital CT-Petro 

CNPq/Finep 03/2001. Em linhas gerais, tal política pública regional e setorial tinha 

como objetivo produzir CT&I e formar recursos humanos capacitados na área de P&G 

nas unidades federativas do Norte e Nordeste, direcionando recursos para infraestrutura, 

bolsas de pesquisa, como também articulando pesquisadores de diferentes instituições e 

empresas inseridos em ambas as regiões. As Redes N/NE foram abastecidas com 

recursos provenientes do percentual regional do CT-Petro e dos investimentos daquelas 

empresas exploradoras e produtoras que têm por obrigação investir em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) nas universidades, em função da Cláusula do 1%.  

 As treze Redes N/NE criadas focaram temas-problemas específicos, baseadas no 

Plano de Ação CT-Petro 2001-2013. De acordo com o Relatório InovaNordeste (2005) 
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e Faria (2009), elas foram intituladas da seguinte maneira: a) Risco Exploratório; b) Gás 

Natural (Recogas); c) Amazônia; d)  Recuperação de Águas Contaminadas (Recupetro); 

e) Engenharia dos Campos Maduros; f) Caracterização Geológica e Geofísica dos 

Campos Maduros; g) Multitarefas de Materiais Especiais; h) Modelagem 

Computacional; i) Catálise (Recat); j) Asfalto; l) Combustíveis e Lubrificantes (Recol); 

m) Instrumentação e Controle (Redic); n) Monitoramento Ambiental de Áreas Sob 

Influência da Indústria Petrolífera (Petromar). As três últimas Redes N/NE citadas 

foram lideradas por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). O líder da Recol já desenvolvia trabalhos na área articulado com 

pesquisadores de outros estados e com interações pontuais com empresas, dispondo de 

infraestrutura, antes mesmo da divulgação do Edital que criou as Redes N/NE. Os 

líderes da Redic e da Petromar estavam começando a desenvolver trabalhos na área de 

P&G quando o Edital foi lançado, mas ainda de maneira incipiente e sem contar com 

apoio de pesquisadores de outras instituições do Norte e Nordeste e empresas, como 

também dispondo de poucos equipamentos específicos para o estudo de P&G.  

 Apesar das três Redes N/NE lideradas pela UFRN causarem rebatimentos na 

CT&I das unidades federativas das regiões Norte e Nordeste, selecionamos analisar seus 

impactos no Rio Grande do Norte, por se tratar do estado em que os “nós” das três 

Redes N/NE estão situados e, consequentemente, por ser o local em que os impactos 

foram mais intensos. Além do mais, o Rio Grande do Norte foi o “alvo” de outras 

políticas públicas e ações, devido justamente a sua relevante produção de petróleo, 

tendo Mossoró como o principal município produtor em terra do Brasil, o Polo 

Industrial de Guamaré e a Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC).  

 Portanto, sabendo que o desenvolvimento de CT&I no Brasil foi historicamente 

concentrado nas regiões Sul e Sudeste, e que a criação das Redes N/NE pode ter 

viabilizado a produção de CT&I e a formação de recursos humanos no setor de P&G 

nas unidades federativas das regiões menos desenvolvidas (Norte e Nordeste) através da 

articulação entre pesquisadores e empresas, da reestruturação e construção de novos 

laboratórios, como também por meio da concessão de bolsas para alunos de graduação e 

pós-graduação, a presente investigação tem como questão central: quais os rebatimentos 

das Redes N/NE de P&G coordenadas pela UFRN na CT&I do estado do Rio Grande 

do Norte? Partindo da hipótese que as três Redes N/NE coordenadas pela UFRN 

consolidaram competências de CT&I na área de P&G no Rio Grande do Norte.  
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 Visando solucionar a questão central foram elaborados questionamentos 

secundários, são eles: como ocorreu a atuação da Petrobrás no setor de P&G no estado 

do Rio Grande do Norte?  Como ocorreu o processo de formação das Redes N/NE 

coordenadas pela UFRN? Quem foram os principais pesquisadores da UFRN que 

participaram das três Redes N/NE coordenadas pela própria universidade? Como 

estiveram as configuradas espacialmente as Redes N/NE coordenadas pela UFRN? 

Quais os resultados em termos de trabalhos científicos, tecnológicos e inovativos 

gerados pelas Redes N/NE coordenadas pela UFRN no Rio Grande do Norte? 

 A presente investigação justifica-se pela necessidade de analisar as Redes N/NE, 

pois apesar de se tratar de uma importante política pública para a CT&I, como também 

para a formação de recursos humanos na área de P&G em regiões consideradas 

periféricas, poucos são os relatórios do Governo Federal abordando tal ação e escassos 

são os trabalhos acadêmicos abordando a respectiva temática. Tendo em vista as 

questões anunciadas, temos como objetivo central analisar os rebatimentos das Redes 

N/NE coordenadas pela UFRN na CT&I do estado do Rio Grande do Norte. Visando 

atingir tal objetivo, assim como responder a questão central e os questionamentos 

secundários, optamos pelos seguintes objetivos específicos, são eles: analisar o setor de 

P&G no estado do Rio Grande do Norte e a atuação da Petrobras; analisar o processo de 

formação das três Redes N/NE coordenadas pela UFRN; identificar os principais 

pesquisadores da UFRN que participaram das três Redes N/NE coordenadas pela 

própria universidade; analisar as configurações espaciais das Redes N/NE de P&G 

coordenadas pela UFRN, através das articulações entre a universidade e as demais 

participantes; identificar resultados em termos de trabalhos científicos, tecnológicos e 

inovativos pelas Redes N/NE de P&G coordenadas pela UFRN no Rio Grande do 

Norte. 

 Como pressupostos teóricos, iremos utilizar as redes geográficas como conceito-

chave, a partir da incipiente noção das redes cooperativas de pesquisa. A noção 

mencionada foi formulada através das nossas reflexões teóricas e empíricas 

influenciadas por Corrêa (1997 e 2012), Raffestin (1993), Fernandes (2015), Haesbaert 

(2011) e Santos (1996). Corrêa (1997 e 2012) por trazer a discussão da espacialidade 

das redes geográficas. Utilizamos Raffestin (1993) pela sua análise das relações de 

poder presentes em redes de diversas naturezas. Fernandes (2015) propõe o conceito do 

Sistema Territorial de Inovação (STI), analisando a dimensão política e, 

consequentemente, as relações de poder presentes no processo inovativo. Já Haesbaert 
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(2011) e Santos (1996) para entender a dinamicidade das redes e que mesmo as redes de 

natureza imaterial, não estão totalmente desprovidas da materialidade. Como conceitos 

secundários, utilizaremos: Sistema Territorial de Inovação; ciência; tecnologia; 

inovação; políticas públicas; meio técnico científico informacional.  

 Visando atingir o que foi proposto optamos por uma série de procedimentos 

metodológicos. O Primeiro Capítulo do nossa dissertação foi dividido em três 

subcapítulos os quais procuraram fornecer embasamentos teóricos e empíricos 

(demostrando dados secundários) que colaboraram para assegurar o desenvolvimento 

das discussões da nossa investigação. O primeiro subcapítulo teve o intuito de abordar 

teoricamente as políticas públicas, selecionando um modelo de análise, o Ciclo de 

Políticas, o qual auxiliou a análise das diversas etapas das Redes N/NE, que se 

estendem desde o diagnóstico do problema até a avaliação da política pública, 

possibilitando, assim, uma análise integradora do seu ciclo complexo, evitando 

resultados e conclusões abstratas referentes à nossa problemática. Esse primeiro 

subcapítulo foi desenvolvido através de um levantamento bibliográfico, abordando os 

trabalhos de Boneti (2006), Oliveira (2005), Brandão (2008), Jannuzzi (2005), Cunha e 

Simões (2009), Souza (2006), entre outros que possibilitaram a construção do 

respectivo referencial teórico. O segundo subcapítulo buscou trazer os conceitos que 

julgamos importantes para o desenvolvimento da pesquisa, como por exemplo: Meio 

Técnico Científico Informacional, ciência, tecnologia, inovação, Sistema Nacional de 

Inovação e Sistema Territorial de Inovação. Também procuramos analisar o panorama 

da CT&I brasileira. Ao analisar tal panorama, buscamos comparar o Brasil com outros 

países, assim como as suas próprias regiões, demonstrando seu caráter periférico e as 

disparidades regionais referentes à produção de CT&I.  Visando realizar tal análise, 

utilizamos como indicadores de Ciência e Tecnologia (C&T): os programas de pós-

graduação, bolsas concedidas aos alunos das pós-graduações e artigos publicados em 

periódicos. Já como indicador de inovação, ressaltamos aqui o depósito de pedidos de 

patentes de invenção. Coletamos os indicadores de C&T na Plataforma GeoCapes da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).  Coletamos o 

número de depósito no INPI por país, através dos dados secundários fornecidos pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). No terceiro 

subcapítulo, buscamos discutir teoricamente as redes geográficas com o intuito de 

formular a noção de redes cooperativas de pesquisa. Com o fito de elaborar tal noção, 

recorremos aos estudos e reflexões de Corrêa (1997 e 2012), Raffestin (1993), 
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Fernandes (2015) e Haesbaert (2011), como já mencionamos anteriormente. É 

interessante lembrarmos que as Redes N/NE constituem um exemplo de redes 

cooperativas de pesquisa e que, apesar da finalização da nossa dissertação, a respectiva 

noção ainda encontra-se em desenvolvimento.  

 O Segundo Capítulo foi dividido em dois subcapítulos. No primeiro subcapítulo, 

buscamos analisar o setor de P&G no estado do Rio Grande do Norte, destacando a 

atuação da Petrobras. Por estarmos trabalhando com os rebatimentos de uma política 

pública setorial em um estado explorador e produtor, tal análise tornou-se de extrema 

importância para o desenvolvimento da nossa dissertação. Começamos analisando as 

principais atividades econômicas executadas em território potiguar, através dos dados 

do Anuário Estatístico do Rio Grande do Norte do ano de 2015, formulado pelo 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA). Utilizamos os 

dados secundários, coletados em 2015 na Plataforma Estados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), visando também compreender os aspectos econômicos 

do Rio Grande do Norte. Ao chegarmos à discussão das atividades relacionadas ao setor 

de P&G, realizamos um recorte espacial no estado potiguar, abrangendo os 17 

municípios exploradores e produtores. Também buscamos mapear as configurações 

espaciais dos campos e poços de P&G inseridos na Bacia Potiguar que abrange tanto o 

noroeste do Rio Grande do Norte, quanto o extremo leste do Ceará, através dos dados 

fornecidos pelo Anuário Estatístico de 2016 da ANP coletados por nós no mesmo ano.  

Confeccionamos tais mapas e os que ainda serão citados, utilizando o software ArcGIZ 

10.3. Para aprendermos a utilizar tal ferramenta, recorremos a um curso ministrado no 

Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Território da Universidade Federal de 

Pernambuco. Visando comparar a produção de P&G do Rio Grande do Norte com de 

outros estados, como também entre os seus próprios municípios, também utilizamos os 

dados secundários do Anuário Estatístico de 2016 da ANP. Com os dados referentes à 

produção de petróleo dos municípios potiguares, elaboramos um mapa demonstrando o 

destaque de Mossoró, principal município produtor em terra no Brasil, em relação aos 

demais. 

 Ainda no primeiro subcapítulo, buscamos explanar e analisar a infraestrutura 

montada pela Petrobras no Rio Grande do Norte, especificando o Polo Industrial de 

Guamaré, a Unidade de Tratamento e Processos Fluídos (UTPF) e a Refinaria Potiguar 

Clara Camarão (RPCC). Utilizamos uma imagem de satélite do Polo Industrial de 

Guamaré, através do software Google Earth Pro, visando trazer aos leitores a dimensão 
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espacial do complexo industrial. Além da Petrobras, única empresa exploradora e 

produtora de P&G até a promulgação da Lei do Petróleo, outras empresas também se 

instalaram no Rio Grande do Norte. Visando analisarmos a espacialidade da Exploração 

e Produção (E&P) no estado potiguar, elaboramos um mapa contendo os campos de 

P&G explorados por diferentes empresas que participaram da 12ª Rodada de Licitação 

da ANP. O setor de P&G trouxe repercussões econômicas para a população dos 

municípios produtores e exploradores, através dos royalties e dos pagamentos por 

retenção de terra. Analisamos tais situações através dos dados secundários fornecidos 

pelo Anuário Estatístico de 2016 da ANP. Também notamos, através dos Censos 

Demográficos de 1970 e 2010 do IBGE, que as atividades desenvolvidas em território 

potiguar alteraram a demografia do estado. Escolhemos o Censo de 1970 por se tratar da 

década em que as atividades de P&G estavam iniciando e o de 2010 por ser o último 

divulgado pelo IBGE. Por fim, com o fito de sintetizarmos tudo o que mencionamos 

durante o subcapítulo, buscamos mensurar a importância das atividades de P&G no PIB 

do Rio Grande do Norte, através dos dados do Anuário Estatístico do IDEMA de 2015.  

 Diante à complexidade dos mecanismos que envolvem as atividades 

relacionadas ao P&G, o setor exige tanto CT&I, como também recursos humanos 

qualificados. No segundo subcapítulo, procuramos analisar os motivos pelos quais 

levaram a Lei do Petróleo a direcionar investimentos para a produção de CT&I nas 

universidades brasileiras, através dos recursos do CT-Petro e da Cláusula do 1%. 

Analisamos a Cláusula do 1% consultando a própria Lei do Petróleo. A respeito do 

Fundo Setorial e do seu percentual regional, utilizamos os trabalhos de Pacheco (1999), 

Raeder (2011) e as informações disponibilizadas pela Finep (2016). A entrevista que 

realizamos com o Professor Florival Carvalho (ex-presidente da ANP e professor do 

Departamento de Engenharia Química da UFPE), colaborou para entendermos melhor a 

estrutura e os objetivos do CT-Petro
1
. É interessante ressaltarmos que as Redes N/NE 

foram financiadas com recursos do Fundo Setorial, como também da Cláusula do 1%, 

tendo em vista que a Petrobras utilizava a receita proveniente desta obrigatoriedade para 

investir no nosso objeto de estudo.  

 Entre as universidades que participaram das ações e políticas públicas 

executadas após a promulgação da Lei do Petróleo, a UFRN se destaca por ter 

participado de diversas delas, as quais destacamos: os Programas de Formação de 

                                                           
1
 O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice A.  
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Recursos Humanos (PRHs) da ANP e da Petrobras; a execução de projetos 

encomendados pela ANP e empresas; os Laboratórios de Combustíveis; o 

financiamento de projetos relacionados ao setor; as Redes N/NE. Ao longo da nossa 

investigação, tivemos que analisar todas essas ações para entendermos as Redes N/NE 

coordenadas pela UFRN em sua integridade, como também para termos uma noção da 

transformação da universidade após a Lei do Petróleo. Desta forma, ainda no segundo 

subcapítulo, procuramos analisar a atuação dos PRHs ANP e Petrobras e das pesquisas 

encomendadas pelo Governo Federal e empresas na UFRN, mais especificamente na 

reestruturação daqueles Departamentos já existentes, como também na estruturação 

daqueles criados exclusivamente para atender o setor de P&G do Rio Grande do Norte e 

dos demais estados produtores. Analisamos tais repercussões através das informações 

coletadas no Manual do Usuário (2015) e no Painel Interativo dos PRHs da ANP 

(2015). Além disso, fizemos o nosso primeiro trabalho de campo, entrevistando os 

coordenadores de dois PRHs da ANP, um líder do PRH da Petrobras e um pesquisador 

que executou um projeto encomendado pela ANP, como também conhecendo as 

estruturas construídas e expandidas resultantes dessas ações. Entrevistamos a Professora 

Helenice Vital
2
, coordenadora do PRH-22 da ANP e docente Departamento de 

Geologia, o Professor Afonso Avelino
3
 do Departamento de Engenharia Química e ex-

coordenador do PRH-14 da agência, o Professor Marcos Allyson
4
 que é líder do PRH-

221 e docente do Departamento de Engenharia Química, como também o professor 

Emanuel Jardim de Sá
5
 do Departamento de Geologia e que liderou a execução de um 

projeto encomendado pela ANP que resultou na construção de um dos mais importantes 

laboratórios na área de P&G da universidade. Os roteiros das entrevistas foram pré-

estruturados e podem ser encontrados nos apêndices.  

 O Terceiro Capítulo está dividido em dois subcapítulos, nos quais analisamos o 

processo de formação das Redes N/NE, mais especificamente daquelas coordenadas 

pela UFRN e os seus rebatimentos na CT&I na área de P&G no Rio Grande do Norte. 

No primeiro subcapítulo buscamos analisar a criação do Laboratório de Combustível, 

como também financiamento pelo Governo Federal dos projetos executados pelos 

pesquisadores na área de P&G. Feito isso e tendo analisado os PRHs, assim como os 

projetos encomendados pela ANP e empresas, começamos a analisar diretamente o 

                                                           
2
 O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice B. 

3
 O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice C. 

4
 O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice D. 

5
 O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice E. 
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nosso objeto de estudo, as Redes N/NE, seguindo o modelo do Ciclo de Políticas que 

envolve o diagnóstico dos problemas, a formulação e a implementação.  

 Buscamos analisar o diagnóstico dos problemas, como também da formulação 

da política pública em geral. A implementação é composta pelas formações das Redes 

N/NE, como também pela produção de CT&I das unidades federativas do Norte e 

Nordeste. Desta forma, procuramos realizar uma análise geral sobre a formação inicial 

das 13 Redes N/NE, especificando as formações daquelas três que foram coordenadas 

pela UFRN. Sabemos que essas três Redes N/NE tiveram repercussões em diversos 

estados das regiões Norte e Nordeste, mas iremos analisar os seus rebatimentos na 

CT&I do Rio Grande do Norte. Contudo, por estamos trabalhando com redes 

cooperativas de pesquisa, não podemos deixar de mencionar outros estados, pois alguns 

dos produtos gerados pelos pesquisadores da UFRN no Rio Grande do Norte, foram 

elaborados com apoio dos participantes de instituições de outras unidades federativas. 

 Analisamos o diagnóstico dos problemas e a formulação da política pública 

consultando o Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2011, como também por meio da 

entrevista realizada com o professor Florival Carvalho. A análise geral da formação 

inicial das 13 Redes N/NE foi também realizada com auxílio do Edital mencionado, por 

meio do Relatório InovaNordeste (2005), dos trabalhos de Faria (2009) e Vieira (2006), 

das informações coletadas em 2016 no Sistema de Integrado de Gestão de CT&I do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (SIGCTI/MCTI), e com base nas 

entrevistas realizadas com os pesquisadores André Maitelli do Departamento de 

Engenharia da Computação e Automação, Venerando Amaro do Departamento de 

Geologia e Valter Fernandes
6
 do Instituto de Química que coordenaram, 

respectivamente, a Redic, a Petromar e a Recol, ou seja, as três Redes N/NE 

coordenadas pela UFRN. Também entrevistamos o professor Ivonildo Rêgo
7
 que além 

de ter sido um dos Reitores da UFRN durante a vigência das Redes N/NE, também faz 

parte do Comitê Gestor do Fundo de Infra-Estrutura (CT-INFRA). Após, realizarmos a 

análise geral da formação inicial das 13 Redes N/NE, buscamos analisar de maneira 

mais específica como ocorreu a estruturação inicial e as formações das Redes N/NE 

coordenadas pela UFRN ao longo dos 10 anos de vigência da política. Coletamos tais 

informações através de entrevistas com os pesquisadores a cima mencionados. A 

                                                           
6
 O roteiro das entrevistas realizadas com os professores André Maitelli, Venerando Amaro e 

Valter Fernandes encontra-se no Apêndice F. 
7
 O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice I.  
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Petromar e a Redic tiveram diferentes formações ao longo da política se reconfigurando 

espacialmente. Demonstramos a configuração espacial inicial e as sucessivas 

reconfigurações, através da localização espacial das instituições participantes e de suas 

articulações com a UFRN, em mapas também elaborados no ArcGIZ 10.3. Ainda no 

primeiro subcapítulo deste Capítulo Três, buscamos, através do trabalho de campo na 

própria UFRN, demonstrar os edifícios e laboratórios criados com os recursos das 

Redes N/NE, os quais colaboraram tanto para a produção de CT&I, quanto para a 

formação de recursos humanos.   

 No segundo subcapítulo do Terceiro Capítulo, analisamos os rebatimentos das 

três Redes N/NE coordenadas pela UFRN na CT&I, como também na formação de 

recursos humanos no Rio Grande do Norte. Visando analisar tais rebatimentos, levamos 

em consideração a produção dos pesquisadores da UFRN que lideraram e/ou 

coordenaram projetos na Redic, Petromar e Recol, por justamente serem os principais 

participantes destas três Redes N/NE
8
. Para que haja produção é necessário haver 

competências que permitam os pesquisadores produzir, como por exemplo: os 

conhecimentos adquiridos através de articulações entre os pesquisadores, como também 

entre eles e as empresas; laboratórios com equipamentos específicos para o estudo de 

P&G. Antes da Lei do Petróleo, tais competências eram escassas na UFRN.  

 Utilizamos como indicadores de C&T: os artigos científicos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais elaborados pelos pesquisadores da UFRN que 

participaram das três Redes N/NE como líderes e coordenadores de projetos 

cooperativos; monografias, dissertações e teses defendidas pelos discentes da UFRN, 

inseridos na Redic, Petromar e Recol, que foram orientados pelos pesquisadores a cima 

mencionados. Monografias, dissertações e teses defendidas também representam a 

formação de recursos humanos especializados na área de P&G. Com o fito de medir as 

inovações criadas pelos pesquisadores da UFRN participantes das três Redes N/NE 

como líderes e coordenadores de projetos, utilizamos, de acordo com o Manual de Oslo 

(1997), as invenções depositadas como pedidos de patentes no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI) e os softwares criados. É crucial lembrarmos que ambos 

os indicadores representam proxys de inovação, o que significa que algumas das 

invenções depositadas como pedidos de patentes e softwares criados não representam 

                                                           
8 É importante ressaltarmos que alguns pesquisadores da UFRN enquanto participavam das 

Redes N/NE, também estavam inseridos em outras políticas públicas e ações vinculadas ao setor 

de P&G. 
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realmente inovações, pois não foram introduzidos no mercado. Contudo, ambos, de 

acordo com o Manual de Oslo (1997), ainda são os melhores indicadores para serem 

utilizados quando for desejado mensurar as inovações criadas por pesquisadores.  

 Consultamos os currículos dos pesquisadores na Plataforma Lattes (2016) para 

coletarmos o número de artigos publicados, monografias, dissertações e teses orientadas 

na área de P&G no período em que eles fizeram parte das três Redes N/NE. Seguimos o 

mesmo procedimento para sabermos quantos softwares foram criados. Para as 

invenções depositadas como pedidos de patentes, consultamos a Base de Dados do 

INPI. Aprendemos a manusear tal ferramenta com auxílio do Chefe da Representação 

do INPI em Pernambuco, Eduardo Bemfica. As invenções realizadas pelos 

pesquisadores da UFRN no período em que faziam parte das Redes N/NE, foram 

depositadas pela própria universidade, pela Petrobras, como também pelo próprio 

inventor. Esses dados secundários e informações foram sintetizadas através de tabelas 

por meio do Microsoft Excel. Por fim, realizamos as considerações finais, observando 

os aspectos positivos e negativos da política pública e a sua importância para a CT&I na 

área de P&G no Rio Grande do Norte.  
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 

DESIGUALDADES REGIONAIS E REDES COOPERATIVAS DE PESQUISA: 

REFLEXÕES TEÓRICAS E EMPÍRICAS 

 

1.1 As políticas públicas: uma análise integradora do seu ciclo complexo. 

  

 No nosso cotidiano é comum escutarmos diversas discussões sobre as políticas 

públicas, seja no encontro entre amigos em uma mesa de bar ou em reuniões entre 

Chefes de Estado. Tal repercussão é causada justamente pela intervenção das políticas 

públicas nas nossas vidas, como também pelo maior poder de fiscalização dos gastos 

públicos.  

 Levando em consideração os rebatimentos das políticas públicas na sociedade, a 

sua discussão na academia e no âmbito político passou a ganhar espaço durante o 

decorrer do século XX. A área de conhecimento das políticas públicas surge como uma 

subdivisão da Ciência Política, a qual busca analisar o papel do Estado e a atuação do 

governo na formulação e no direcionamento de políticas públicas para certas porções do 

espaço e grupos sociais, visando solucionar problemas, atendendo os interesses dos 

diversos atores que influenciam a elaboração da política.  

  De acordo com Souza (2006), o campo de conhecimento das políticas públicas 

nasceu nos Estados Unidos e, posteriormente, se propagou pela Europa. Ainda segundo 

a autora, no continente europeu, o estudo sobre as políticas públicas surgiu com 

trabalhos que buscavam analisar o papel do Estado e, consequentemente, do Governo no 

desenvolvimento de tais políticas. Diferentemente, Souza (2006, p. 22) alega que “nos 

Estados Unidos, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as 

bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos estudos sobre 

a ação dos governos”. A inserção efetiva da política pública como ferramenta de decisão 

do governo nos Estados Unidos é oriunda da Guerra Fria. Segundo Souza (2006), seu 

introdutor foi Robert McNamara que estimulou, em 1948, a criação da Rand 

Corporation que foi desenvolvida por pesquisadores da sociologia, matemática e 

engenharia, os quais buscavam demonstrar como uma guerra poderia ser interpretada 

através de um jogo relacional. Na Europa, Egler (2005) alega que a atenção 

governamental sobre as políticas públicas também veio a se concretizar no pós-guerra, 
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com o intuito de recuperar os prejuízos humanos, estruturais e financeiros acarretados 

por tal acontecimento.  

 Os “pais” da área de conhecimento em discussão também eram estudiosos da 

Ciência Política, entre eles: Harold Lasswell, Hebert Alexander Simon, Charles 

Lindblom e David Eastone. Segundo Souza (2006, p. 23), Lasswell visava “conciliar o 

conhecimento científico com a produção empírica dos governos e também como forma 

de estabelecer o diálogo entre os cientistas sociais, grupos de interesses e governo”. 

Simon (1957) elaborou o conceito de Racionalidade Limitada dos Decisores Públicos, o 

qual alegava, segundo Souza (2006), que a limitação da racionalidade poderia ser 

amenizada através do conhecimento racional. Lindblom (1959) buscava compreender as 

relações de poder que influenciavam a elaboração das políticas públicas, principalmente 

aquelas estabelecidas pelos partidos políticos, movimentos sociais e carteis de 

empresas. Para Souza (2006), Eastone enxergava as políticas como um sistema 

resultante da relação entre a formulação, resultados e o cenário social, político, 

econômico e cultural vigente.  

 O campo de análise das políticas públicas é multidisciplinar, pois a atuação do 

governo sobre o espaço e a sociedade interfere na solução, ou no agravamento e 

surgimento, de diversos problemas, os quais estão associados aos objetos de estudo de 

várias ciências. Portanto, Souza (2006, p. 25) alega que,  

 

Tal é também a razão pela qual os pesquisadores de tantas disciplinas 

– economia, ciência política, sociologia, antropologia, geografia, 

planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas – partilhem um 

interesse em comum na área e têm contribuído para avanços teóricos e 

empíricos.  

 

 No âmbito da Ciência Geográfica, a análise das políticas públicas sobre o espaço 

se faz necessária por dois motivos. Em primeiro lugar, a ação do governo, na maioria 

dos casos, (re)configura a trama locacional de um determinado fenômeno, como 

também os espaços urbanos e rurais, os quais representam recortes do espaço geográfico 

em sua totalidade. De acordo com Gomes (1997), a concepção da trama locacional 

consiste na dispersão de um determinado fenômeno sobre o espaço, e sua análise 

constitui em uma especificidade da Geografia. A respeito do espaço geográfico, o 

entendemos através da concepção de Santos (1996), como um conjunto indissociável de 

sistemas de ações e sistemas de objetos, o qual pode ser analisado através dos fixos e 

dos fluxos. Já em segundo lugar é importante ressaltar, através de Corrêa (2005), que o 
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homem, influenciado por diversos fatores, seleciona uma porção do espaço para 

desenvolver uma respectiva atividade
9
. Acreditamos que a distribuição espacial 

heterogênea dos recursos naturais, técnicos e humanos influencia o direcionamento das 

políticas públicas para certas porções do espaço. Portanto, podemos alegar que ao 

mesmo tempo em que a trama locacional é (re)configurada pela atuação das políticas 

públicas, ela também influencia o direcionamento das ações públicas.  

 De acordo com Souza (2006, p. 24), “não existe uma única, nem melhor 

definição sobre o que seja política pública”. Na presente investigação, trabalhamos com 

a conceituação de Boneti (2006), o qual alega que as políticas públicas correspondem às 

ações de intervenção na realidade social. Ainda de acordo com o autor, as políticas 

públicas são investimentos públicos para um público, muitas vezes específico, e podem 

ser tanto uma intervenção administrativa, quanto uma aplicação orçamentária. Ainda 

segundo Boneti (2006, p. 10),  

 

Nos princípios estão assentados os ideários da realidade que se quer 

mudar, reconstruir ou construir uma política pública. Os princípios são 

as grandes metas, a definição de modelos abrangentes de rumos a 

efetivar num certo país, ou estado em áreas prioritárias, como é o caso 

da economia, inovação tecnológica e científica, saúde, política 

internacional, educação, entre outras.  

 

 De acordo com Lowi (1964) existem quatro distintas classes de políticas 

públicas, as quais podem estar relacionadas entre si. A política distributiva visa à 

distribuição de recursos por meio de programas públicos, os quais geram mais impactos 

individuais para certos grupos e regiões, do que coletivos. As políticas constitutivas, as 

quais trabalham com procedimentos. A política regulatória é mais notada pelo público, 

envolvendo burocracia, partidos políticos e certos grupos sociais. Por último, as 

políticas redistributivas que, de acordo com Souza (2006, p. 28),  

 

Atingem maior número de pessoas e impõe perdas concretas no curto 

prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuros para 

outros. Essas políticas são, em geral, as políticas sociais universais, o 

sistema tributário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil 

encaminhamento. 

 

 Também é necessário ressaltar que em países em desenvolvimento, os diferentes 

tipos de políticas públicas estão restringindo os gastos, através de ajustes fiscais, que 

                                                           
9
 A prática espacial da Seletividade elaborada por Corrêa (2005). 
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visam estabelecer orçamentos equilibrados entre receita e despesa. Portanto, a 

elaboração e o direcionamento das políticas públicas tem o fito de gerar retornos da 

maneira mais rápida e efetiva possível.  

 A elaboração destas políticas é marcada pelas relações de poder dissimétricas 

estabelecidas entre diversos atores que influenciam o papel do Estado e as decisões do 

governo. As convergências e divergências entre os diferentes atores, assim como o 

cenário político e econômico vigente, influencia o papel do Estado na elaboração e no 

direcionamento das políticas públicas. Segundo Boneti (2006), acreditar que o Estado 

está exclusivamente a serviço da classe dominante, acaba negligenciando certas 

situações, entre elas, a possibilidade de partidos de esquerda assumirem o poder e a 

influencia dos movimentos sociais. Porém, é inevitável alegar que a classe dominante 

tem uma considerável influencia na formulação e operacionalização das políticas 

públicas.  

 Um dos principais atores determinantes das políticas públicas nacionais são as 

elites internacionais, as quais representam a classe dominante. A nosso ver, essas elites 

internacionais correspondem a uma parcela restrita da nossa elite nacional, a qual é ao 

mesmo tempo global, como nos ensina Bauman (1999). As organizações da sociedade 

civil e os movimentos sociais também colaboram para a formulação das políticas 

públicas, mas com diferentes intensidades, dependendo do contexto político-econômico 

vigente, como já mencionamos anteriormente. É válido também ressaltar que os 

movimentos sociais não estão limitados apenas às lutas de classe, mas disputas por 

diversas questões em comum, entre elas, a reforma agrária, fome, habitação urbana, 

violência, entre outras. Através dessas complexas relações de poder que cercam as 

políticas públicas, Boneti (2006, p.74) alega que,  

 

As políticas públicas são o resultado da dinâmica do jogo de forças 

que se estabelecem no âmbito das relações de poder, relações essas 

constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes sociais e 

demais organizações da sociedade civil.  

 

 Tendo em vista todo esse jogo de forças e as divergências que envolvem a 

elaboração das políticas públicas, não devemos analisa-las como simples ferramentas 

que permitem a solução de problemas vividos pela sociedade em geral, pois seu 

direcionamento visa atender grupos com distintos interesses e variados problemas. 
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Portanto, podemos alegar que a política pública é uma ação altamente intencional, com 

objetivos e público-alvo bem definidos.  

 Além dos jogos de poder entre os diferentes atores, outros grandes problemas 

cercam a elaboração e a análise das políticas, sobretudo em países subdesenvolvidos, 

entre eles: o tecnicismo, a burocracia de formulação e controle, as informações 

incompletas e imperfeitas e os curtos prazos para a tomada de decisão. Além destes 

“obstáculos”, há certa despreocupação no âmbito acadêmico e político na avaliação dos 

resultados da implementação das políticas públicas.  

 Historicamente na academia, o número de artigos científicos que tratam 

exclusivamente da formulação das políticas é muito maior do que aqueles que se 

dedicam em avaliar as implementações e as consequentes repercussões 

socioeconômicas. De acordo com Boneti (2006), a preocupação acadêmica com a 

implementação foi um pouco tardia. A obra Implementation, publicada em 1978, escrita 

por Jeffrey Pressman e Aaron Wildavsky foi uma das primeiras a se preocupar com a 

avaliação da implementação das políticas públicas. Segundo Oliveira (2005), os autores 

analisaram um programa de desenvolvimento econômico de apoio às minorias étnicas, o 

qual foi elaborado nos Estados Unidos. O programa que tinha um bom plano, o qual foi 

bastante custoso para os cofres públicos, não trouxe os resultados esperados. Oliveira 

(2005, p. 277) alega que “os autores ficaram impressionados com a falta de atenção da 

literatura acadêmica para a questão de implementação das políticas públicas”. A partir 

desta obra, a qual foi um marco inicial para a atenção com a implementação, surgiram 

vários debates que se estendem desde técnicas para analisar a implementação, até as 

diferenças entre a execução nos países desenvolvidos e os considerados em 

desenvolvimento. De 1978 para os dias atuais, houve uma considerável mudança no 

direcionamento dos estudos acadêmicos referente à área de conhecimento das políticas 

públicas, focando na análise integradora do seu ciclo complexo. Porém, muitos 

trabalhos ainda focalizam apenas a formulação das políticas, negligenciando a sua 

implementação.  

 Segundo Oliveira (2005) e Jannuzzi (2005), na esfera política, muitos projetos e 

programas no Brasil são de certa forma até bem elaborados, mas mal implementados. 

Isso ocorre, de acordo com os autores, pelo fato dos formuladores das políticas públicas 

separarem claramente a formulação da implementação, e acabam colocando o 

planejamento como um simples processo de fazer planos. Portanto, o pesquisador ao 

analisar apenas a formulação das políticas públicas, sem ter a preocupação em observar 
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as suas repercussões na realidade social, acabará negligenciando a sua implementação e 

cometerá observações equivocadas.  

 De acordo com Souza (2006), no âmbito do campo de conhecimento das 

políticas públicas, sete modelos explicativos foram desenvolvidos, visando entender a 

complexidade das ações do governo sobre os cidadãos. Desses sete modelos, os quais 

serão aqui expostos de maneira breve, selecionamos para analisar o nosso objeto de 

estudo o modelo do Ciclo de Políticas que, como já mencionamos, permitirá a análise 

crítica integradora de cada fase do ciclo complexo da política pública, se estendendo 

desde o diagnóstico do problema até a implementação. É interessante lembrarmos que a 

implementação também engloba os resultados da política pública.   

 O modelo do Tipo de Política Pública elaborado por Lowi (1964) cria uma 

tipologia referente às políticas públicas, a qual aqui já foi mencionada. O 

Incrementalismo, segundo Souza (2006), é baseado em pesquisas empíricas, onde as 

ações do governo são apenas incrementais, perante as decisões que envolvem o jogo de 

poder dos demais atores. O modelo Gargabe Can busca analisar as políticas públicas 

através da dicotomia solução – problema. Segundo Souza (2006, p. 31),  

 

Para este modelo, as organizações são firmas anárquicas que 

compõem um conjunto de ideias com pouca consistência. As 

organizações constroem as preferências para a solução dos problemas 

e não os problemas que constroem as soluções. A compreensão do 

problema e das soluções opera em um sistema de tentativa e erro. 

 

 Na intepretação deste modelo, as organizações criam quadros de soluções para 

os problemas que ainda podem vim a surgir, não conseguindo solucioná-los de maneira 

efetiva e desperdiçando recursos públicos. Então, os seguidores deste respectivo modelo 

buscam analisar, a priori, as soluções desenvolvidas para depois compreender o 

problema.   

 De acordo com Souza (2006, p.31), os principais adeptos ao modelo de Coalizão 

de Defesa, Sabatier e Jenkins-Smith (1993), alegam que a política pública deveria ser 

concebida “como um conjunto de subsistemas relativamente estáveis que se articulam 

com os acontecimentos externos os quais dão os parâmetros para os constrangimentos e 

os recursos de cada política pública”.  

 O modelo Arenas Sociais, de acordo com Souza (2006, p. 32), enxerga a política 

pública como uma iniciativa dos chamados empreendedores políticos ou de políticas, 

“isto porque, para uma determinada circunstância ou evento se transformem em 
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problemas, é preciso que as pessoas se convençam de que algo precisa ser feito”. É 

quando, ainda segundo a autora, os gestores das políticas públicas passam a prestar 

atenção em algumas questões até antes despercebidas. Tal citação nos faz recorrer à 

Heidegger (2007), na sua clássica obra “A Questão da Técnica”, ao alegar que a solução 

do problema só surge quando tal situação se torna extravagante e passa a modificar, de 

maneira negativa, a vida das pessoas.  

 Segundo Souza (2006), o modelo do Equilíbrio Interrompido busca analisar os 

períodos de estabilidade e de instabilidade que geram mudanças nas políticas públicas. 

O respectivo modelo, ainda de acordo com a autora, enxerga a mídia como um elemento 

estratégico, o qual é capaz de estabilizar ou instabilizar as ações governamentais sobre 

os indivíduos, sobretudo, pela sua capacidade de emitir, repetitivamente, as mesmas 

informações, criando massas, como nos ensina Lévy (1998). 

 Finalmente, chegamos ao modelo do Ciclo de Políticas, o qual será utilizado no 

decorrer da nossa investigação. Este modelo, segundo Souza (2006), enxerga a política 

pública como um ciclo deliberativo, o qual é constituído por diversos estágios inseridos 

em um processo dinâmico e de aprendizado. Esse ciclo é composto por três fases: o 

diagnóstico do problema, a formulação e a implementação. Através dele, podemos 

analisar cada etapa que vai desde o diagnóstico dos problemas até a implementação da 

política pública, possibilitando, assim, uma análise integradora do seu complexo ciclo, 

evitando resultados e conclusões abstratas referentes ao nosso objeto de análise.  

Diversos autores trabalham a partir deste modelo, como por exemplo: Boneti (2006), 

Oliveira (2005), Jannuzzi (2005), Souza (2006), entre outros.  

  A primeira fase, o diagnóstico dos problemas, corresponde à observação de uma 

situação que se deseja resolver, a qual pode afetar, de maneira negativa ou positiva, toda 

a população brasileira, ou apenas uma pequena parcela da sociedade inserida em uma 

específica localidade do país. Segundo Jannuzzi (2005, p. 4), “nessa etapa é essencial 

indicadores de boa confiabilidade, validade e desagregabilidade, cobrindo as diversas 

temáticas da realidade”. Ainda de acordo com os autores, os indicadores dessa etapa são 

construídos, em geral, a partir dos censos demográficos ou pesquisas amostrais 

multitemáticas. Também é interessante, nesta fase, estabelecer um marco zero, para 

quando for haver a avaliação, souber se as mudanças trouxeram resultados positivos ou 

não. Os problemas “contemplados” pelas políticas públicas irão variar de acordo com as 

ideologias e os interesses políticos dos partidos, assim como dos seus financiadores, que 

estão no poder 
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 A fase da formulação, ou elaboração, já foi discutida ao decorrer deste 

subcapítulo, mas ainda há certos aspectos importantes a serem colocados. A formulação, 

baseada no diagnóstico dos problemas, das políticas públicas envolve não só o Estado 

de maneira isolada, mas também outros atores que influenciam diretamente as decisões 

deste. Diferentes classes sociais, ONGs e movimentos sociais influenciam a formulação 

das políticas públicas. Portanto, Boneti (2006, p.12) defende que “é impossível 

considerar que a formulação das políticas públicas seja pensada unicamente a partir de 

uma determinação jurídica, fundamentada em lei, como se o Estado fosse neutro, como 

querem os funcionalistas”. O Estado, por meio do governo, não decide sozinho o 

direcionamento das políticas públicas, assim como a sua elaboração, mas reflete as 

pressões dos diversos grupos de interesse. Souza (2006, p. 26), alega que a formulação 

das políticas “constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 

mudanças no mundo real”.   

 A etapa da formulação requer um conjunto mais reduzido de indicadores 

referente ao que deve ser utilizado na segunda etapa. De acordo com Jannuzzi (2005) 

durante a formulação da política deve-se definir, a partir da orientação política 

governamental, a natureza da política, os seus objetivos e o público-alvo a atender. 

 Após as políticas públicas serem formuladas, muitas vezes de maneira 

conflituosa, são encaminhadas ao Poder Legislativo, o qual avalia a viabilidade das 

mesmas. Caso sejam aprovadas, vão para as mãos dos burocratas, responsáveis pela sua 

implementação. De acordo com Boneti (2006, p. 68) “os burocratas são os técnicos 

responsáveis por transformar as políticas públicas em projetos de intervenção na 

realidade social com medidas administrativas ou com investimentos”. 

 A fase da implementação é de suma importância para a efetivação da política 

pública. De acordo com Jannuzzi (2005, p. 275), “muitos bons planos falharam porque 

houve problemas técnicos na implementação, foram sabotados, ou não foram 

implementados exatamente de acordo com o que foi indicado no plano”. Portanto, 

afirmamos, mais uma vez, que na análise de qualquer política pública, devem-se 

enfatizar todas as fases do seu ciclo, sobretudo, a implementação, pois existem ótimas 

políticas que foram bem elaboradas, mas não trouxeram os resultados esperados. Desta 

forma, analisar apenas as duas primeiras etapas desse ciclo, trará resultados abstratos 

para a investigação. Além do que foi dito, é válido ressaltar que até a implementação, a 

politica pública passa por diversas instâncias, tendo, na maioria dos casos, a sua 
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idealização inicial modificada e ajustada aos interesses dos diferentes atores. Segundo 

Souza (2006, p.26),  

As políticas públicas depois de desenhadas e formuladas, desdobram-

se em planos, programas, projetos, base de dados ou sistema de 

informação e pesquisa. Quando postas em ação, são implementadas, 

ficando daí submetidas aos sistemas de acompanhamento e avaliação.  

 

 Avaliar uma política pública é muito importante, tanto para inteirar-se sobre o 

destino dos recursos públicos, quanto para medir a efetividade da mesma e corrigir os 

seus problemas. Segundo Pereira et al (2007), a avaliação além de servir como uma 

prestação de contas aos financiadores e à sociedade, colabora na geração de elementos 

para aprimorar as políticas, as ações, os programas e projetos, assim como para instruir 

decisões associadas aos instrumentos avaliados ou a futuras iniciativas. Jannuzzi (2005) 

alegam que a avaliação de um programa público necessita de indicadores que 

possibilitem dimensionar o grau de cumprimento dos objetivos (eficácia), o nível de 

utilização de recursos frente aos custos em disponibilizá-los (eficiência), assim como a 

efetividade social ou impacto do programa.  

 A discussão teórica sobre as políticas públicas, assim como do seu complexo 

ciclo, colaborará para analisarmos, de maneira efetiva e integrada, uma política regional 

de ciência, tecnologia e inovação, que se trata das Redes Cooperativas de Pesquisa, 

Inovação e Transferência de Tecnologia do Setor Petróleo e Gás Natural nas Regiões 

Norte e Nordeste (Redes N/NE), mais especificamente aquelas coordenadas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Portanto, é necessário 

discutirmos o panorama do Brasil em relação à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), 

ressaltando as suas desigualdades regionais, assim como as políticas públicas de CT&I. 

 

1.2 As políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação e as desigualdades 

regionais. 

  

 Atualmente, vivemos numa organização social configurada pela atuação 

constante do sistema capitalista, acompanhada pelo processo da globalização. As 

porções do espaço geográfico, marcadas por intensos fluxos materiais e imateriais, estão 

em constantes transformações, trazendo consigo especificidades nunca vistas antes, 

acarretadas, sobretudo, pelas ações da tecnologia.  
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 Castells (1999) acredita que os atores que habitam e configuram estes espaços, 

estão inseridos em uma sociedade marcada pelo conhecimento. Dziekaniak e Rover 

(2011) alegam que a sociedade do conhecimento valoriza o uso compartilhado de 

recursos, a construção coletiva do conhecimento, a interação livre de restrições de 

espaço e tempo, o direito à informação, as tecnologias de informação e comunicação, 

como também a educação. Contudo, os indivíduos inseridos nessa sociedade travam 

sérios conflitos, marcados por relações assimétricas, fazendo com que alguns deles não 

tenham acesso aos benefícios trazidos por essa nova organização social.  

 Enxergamos a sociedade do conhecimento como produto do Meio Técnico 

Científico Informacional (MTCI). De acordo com Santos (1994, p. 139), autor dessa 

concepção
10

, o MTCI corresponde ao espaço geográfico em que a ciência, tecnologia e 

informação estão presentes em seu território, ou “o momento histórico no qual a 

construção ou reconstrução do espaço se dará com um crescente conteúdo de ciência e 

técnicas”.  

 O MTCI se dispersou sobre o planeta após a Segunda Grande Guerra, mais 

especificamente na década de 1970. De acordo com Santos (1994), esse meio apesar de 

estar presente em toda a superfície terrestre, possui uma densidade heterogênea sobre o 

espaço geográfico, criando desigualdades socioeconômicas entre os países, como 

também entre as próprias regiões. Podemos alegar que o progresso da ciência, 

tecnologia e informação não é uniforme em todo o planeta, gerando inúmeras 

desigualdades, fazendo surgir, como aponta o autor, pontos luminosos e opacos. Os 

primeiros são marcados pela forte presença da ciência, tecnologia e informação, 

portadores de certa racionalidade e poder, os quais seus atores exercem influência sobre 

aqueles localizados nos pontos opacos, ou “espaços do obedecer”. Tomamos como 

exemplos de pontos luminosos, as cidades globais, centros de diversas redes 

internacionais, as quais influenciam as decisões tomadas pelos indivíduos inseridos nas 

demais localidades do planeta. Também podemos citar, em uma escala nacional, aquelas 

grandes cidades, ou estados, onde são realizados os grandes acordos que interferem no 

destino de todo país
11

.  

                                                           
10

 Corroboramos com Fernandes (2015), ao alegar que a concepção do Meio Técnico Científico 

Informacional corresponde a uma das principais ideias do geógrafo Milton Santos, como 

também da geografia brasileira.  
11

 É válido ressaltar que a dicotomia entre pontos luminosos e opacos, sofrerá alterações de 

acordo com a escala a ser utilizada.   
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 Porém, a dinâmica estruturadora do MTCI não é apenas resultado das ações 

unilaterais dos agentes hegemônicos, localizados nos pontos luminosos, sobre os demais 

indivíduos, situados nos pontos opacos, já que existem conflitos sobre o território. Há 

também fluxos de conhecimento que desenvolvem Ciência e Tecnologia (C&T) ou 

inovações para a sociedade como um todo. 

 Com o advento do MTCI e o consequente desenvolvimento da ciência, 

tecnologia e informação, as empresas estão conseguindo produzir o mesmo produto em 

maior escala, com melhor qualidade, em um intervalo menor de tempo, reduzindo o 

preço final do produto, e em espaços cada vez mais descentralizados. As características 

geográficas das distintas porções do espaço atraem diferentes unidades da cadeia 

produtiva de um determinado produto. Porém, em países periféricos, tanto as sedes das 

principais empresas, quanto os seus sistemas de engenharia
12

, estão concentrados em 

determinadas regiões. No caso do Brasil, como demonstra a Figura 1, as indústrias, em 

sua grande maioria, estão situadas nas regiões Sul e Sudeste.  

 
Figura 1 - Distribuição espacial das indústrias no ano de 2009. 

 
Fonte: Cadastro Central de Empresas 2009. In: IBGE. Sidra: Sistema IBGE de Recuperação 

Automática. 

                                                           
12

 De acordo com Santos (1996), os sistemas de engenharia são formados pelo conjunto de 

objetos técnicos, muitas vezes, com funções complementares.  
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 Além disso, as empresas consideradas inovadoras também estão concentradas, 

em sua maioria, na região Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, pois o seu 

desenvolvimento esteve intimamente associado à formação de centros de pesquisa 

avançada, entre os quais se destacam as universidades públicas produtoras de C&T, 

como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (UNESP), a 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o Instituto 

Agronômico de Campinas, o Instituto Butantã, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica 

(ITA), entre outros.  Tal fato, além de toda a questão da formação econômica e 

territorial do Brasil, associado ao histórico direcionamento desigual de políticas 

públicas de CT&I, colabora para que haja uma concentração regional de tais atividades 

na região Sudeste do país, em detrimento das demais.  

 Nas diversas discussões acadêmicas, CT&I são tratadas, muitas vezes, como se 

fossem uma única atividade. Apesar de estarem altamente relacionadas entre si, as três 

possuem características e importâncias distintas para a sociedade. Em linhas gerais, 

acreditamos que a C&T são produzidas pelas universidades e institutos de pesquisa em 

formato de artigos científicos, monografias, teses, dissertações, e soluções para 

problemas pontuais tecnológicos. Já inovação, baseado no Manual de Oslo (1997), é o 

resultado da transformação desses conhecimentos em bens, serviços e processos novos 

ou melhorados inseridos no processo produtivo das empresas e/ou no mercado em geral. 

 Historicamente, a ciência e a tecnologia percorreram caminhos distintos até se 

encontrarem. Segundo Faria (2009, p. 68), “as preocupações da ciência tinham um 

caráter essencialmente filosófico, buscando explicar os fenômenos naturais que 

despertavam a curiosidade humana”. Nos primórdios, o desenvolvimento científico 

ainda não estava conectado ao conhecimento tecnológico e muito menos                                         

as atividades inovativas, tanto que Tigre (2006) alega que as inovações desenvolvidas 

na Revolução Industrial eram de natureza puramente empírica, elaboradas por ferreiros 

e mecânicos sem a utilização da ciência.   

 De acordo com Faria (2009), o encontro da ciência com a tecnologia ocorreu no 

final do século XIX, quando surgiram laboratórios empresariais europeus, os quais 

buscavam conciliar o conhecimento científico com o tecnológico, em busca de 

inovações. Para Tigre (2006, p. 6), “a ciência só passou a influenciar diretamente o 

progresso técnico quando a tecnologia industrial passou do mundo visível das polias e 



42 
 

engrenagens para o campo invisível do eletromagnetismo e das reações químicas”. 

Segundo Faria (2009), a tecnologia visa transformar ideias e princípios científicos 

consagrados em modelos e/ou protótipos que podem gerar, ou não, inovações.  

 A junção da C&T ocorre pela busca de inovações, acarretada pela competição 

entre as grandes empresas e pelo aumento das demandas, as quais são características do 

mercado capitalista vigente, como também pela necessidade de solucionar problemas 

vividos pela sociedade em geral
13

. Contudo, é interessante deixar claro que para que 

haja desenvolvimento tecnológico, de maneira efetiva, é necessário haver progresso do 

conhecimento científico e ambos colaboram para o surgimento das inovações 

tecnológicas.  

 As políticas públicas de C&T são de fundamental importância para o 

desenvolvimento regional, econômico e social do Brasil, como também para o alcance 

da soberania nacional ao se tratar da produção de ciência, tecnologia e, 

consequentemente da inovação. Fonseca (2012, p. 2) alega que “os princípios que 

regem as ações governamentais direcionadas ao desenvolvimento de C&T encontram-se 

disciplinados na Constituição da República Federativa do Brasil, a qual prevê duas 

espécies de pesquisa: a científica e a tecnológica”. A pesquisa científica, a qual possui o 

Estado como principal fomentador, visa o bem público e o desenvolvimento das 

ciências. Já a pesquisa tecnológica utiliza o conhecimento científico produzido, para 

desenvolver soluções referentes aos problemas técnicos encontrados nas empresas e na 

sociedade, como também para criar inovações.  

 Ao observar brevemente as características e as relações entre os conhecimentos 

científico e tecnológico, é válido ressaltar que existem diversas dificuldades para que 

ambos se convertam em inovações, sobretudo, em países periféricos, como é o caso do 

Brasil. Segundo Suzigan et al (2015), boa parte do conhecimento científico e 

tecnológico produzido no Brasil não se converte em inovações que possam ser 

utilizadas pelo setor produtivo, como também pela própria sociedade como um todo. 

Além disso, é comum notarmos que nesses países há uma grande concentração regional 

das competências de C&T, colaborando para que também haja em termos de inovação. 

 A inovação é um elemento presente nas economias capitalistas complexas, 

sobretudo, a partir da restruturação produtiva que ocorreu em grande parte dos países 

                                                           
13

 De acordo com Feenberg (apud FERNANDES, 2015), a tecnologia e a ciência possuem um 

caráter sociopolítico, sendo dotadas de intencionalidades. A partir da concepção deste autor, 

como também através dos nossos próprios ideais, não acreditamos que possa existir ciência e 

tecnologia neutras.  
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após a Segunda Guerra Mundial. Em virtude da concorrência mercadológica global, as 

grandes empresas são “obrigadas” a investirem em atividades inovativas com o intuito 

de maximizar a sua produção, ou até mesmo lançarem novos produtos, se mantendo 

vivas e atuantes no mercado.  

 Negri et al (2005), apontam a importância da atividade inovativa no cenário 

mundial, onde a competitividade está baseada na diferenciação de produtos e processos, 

e a inovação é concebida como o elemento chave.  De acordo com Tunes (2015, p. 

4835), “a inovação se trata da produção de um bem ou a prestação de um serviço novo 

ou substancialmente aprimorado no mercado, com o objetivo de aumentar a 

produtividade e reproduzir o capital”.  

 Porém, a inovação, como apontamos em Fernandes e Oliveira (2015), também 

possui uma importante função social, pois se trata de uma relevante ferramenta para a 

solução dos problemas vividos pela sociedade em geral. Contudo, tratasse de um 

processo complexo que envolve uma grande variedade de agentes (empresas, 

universidades, institutos públicos de pesquisa, fundações de amparo à pesquisa, entre 

outros
14

) e suas relações, o que levou a Lundvall, Freeman e Nelson (apud 

ALBUQUERQUE, 1996) à proposição do conceito de Sistema Nacional de Inovação 

(SNI), o qual será discutido mais adiante.  

  A inovação pode ser entendida tanto pelos atores envolvidos (inovação aberta e 

fechada), quanto pela sua intensidade (inovação incremental e radical)
15

. O processo 

inovativo é um fator de suma importância para o desenvolvimento social e econômico 

de um determinado espaço geográfico, seja ele um país, região, estado federativo, ou até 

mesmo, um município. Porém, é importante ressaltar que a sua atuação ocorre de 

maneira heterogênea sobre o espaço geográfico.   

 Com a dinâmica do capital global cada vez mais evidente e a necessidade de 

desenvolver novos bens e processos que possam solucionar os problemas enfrentados 

                                                           
14

 Segundo Faria (2009), o Governo é um dos principais atores inovativos, pois apoia a inovação 

definindo “a nova regra do jogo”, dando apoio financeiro direto e indireto, como também 

articulando redes entre os demais agentes.  
15 A inovação aberta consiste no desenvolvimento por meio de parcerias, compras ou 

licenciamento de processos de inovação, como as patentes decorrentes das diferentes 

organizações empresariais, universidades e indústrias; a inovação fechada, a qual compreende 

aos processos inovativos desenvolvidos no interior de uma organização sem o apoio externo; 

inovação incremental que se constitui em avanços não obrigatoriamente grandes em tecnologias, 

produtos, processos ou serviços conhecidos; inovação radical que compreende a um processo 

profundo de criação de um respectivo produto, serviço, processo ou modelo de negócio 

(FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ, 2014). 
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pelas empresas e pelo restante da sociedade, a inovação começou a ser gradativamente 

discutida no âmbito político brasileiro. Para Fonseca (2012), a criação de políticas 

públicas de CT&I, é um fator determinante para a consolidação de um modelo de 

desenvolvimento econômico sustentável, capaz de atender às demandas sociais 

brasileiras, assim como o fortalecimento da soberania nacional. 

 Com a discussão política pautada na importância da inovação para o crescimento 

socioeconômico brasileiro, houve uma reformulação politico-estrutural no Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT), criado no dia 15 de março de 1985, incorporando o termo 

“inovação”, se tornando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em 

2011, demonstrando a atenção pública para a respectiva temática
16

. O MCTI conta com 

diversas unidades de pesquisa, as quais possuem o fito de desenvolver atividades 

voltadas ao desenvolvimento da CT&I, entre elas: o Instituto de Tecnologia do 

Semiárido em Campina Grande; o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e 

Tecnologia em Brasília; o Laboratório Nacional de Astrofísica em Minas Gerais; o 

Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro, entre outros (MCTI, 2015). O 

ministério possui como órgãos executadores de suas ações, a Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep) e o Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). Consequentemente, com essa reformulação político-estrutural do ministério, as 

políticas públicas de C&T, que antes já possuíam uma incipiente preocupação com a 

inovação, também sofreram alterações em sua natureza, visando agora conciliar, de 

maneira efetiva, o desenvolvimento da ciência e tecnologia com a inovação, sendo, 

portanto, denominadas de políticas de CT&I.   

 Porém, antes de 2011, alguns esforços também foram realizados para beneficiar 

o desenvolvimento da inovação no Brasil, através de leis que colaboram para a 

normatização das políticas públicas de C&T, como por exemplo, a Lei nº 10.973 de 2 de 

Dezembro de 2004 e a Lei 11. 196/05. A primeira, conhecida por Lei da Inovação, 

busca estabelecer medidas que possam incentivar à inovação, à pesquisa científica e 

tecnológica no setor produtivo, visando à capacitação e o alcance da autonômia 

tecnológica, assim como o desenvolvimento industrial do país (BRASIL, 2004). Com a 

respectiva lei, alguns conceitos, como também as atribuições de órgãos e indivíduos que 

fazem parte do processo inovativo foram definidos, como por exemplo: a inovação, 

como a introdução de novidades ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social 

                                                           
16

 Durante a conclusão deste trabalho, o MCTI incorporou a “pasta” da comunicação, sendo 

agora conhecido por Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).  
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que lhe resulte em novos produtos, processos ou serviços; criador, aquele pesquisador 

que seja o inventor da criação; pesquisador público, como o ocupante de cargo efetivo, 

cargo militar ou emprego público que realize pesquisa básica, ou aplicada
17

 de caráter 

científico; agência de fomento, órgão ou instituição de natureza pública ou privada que 

tenha entre seus objetivos o financiamento de ações que visem estimular e promover a 

CT&I (BRASIL, 2004). Já a Lei do Bem, como é conhecida a Lei nº 11. 196/05, foi 

criada em novembro de 2005 e visa incentivar a inovação por parte do setor privado, 

tanto com a criação de núcleos internos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), quanto 

com o estímulo à interação com as universidades. A lei mencionada oferece vantagens 

para as empresas que investirem em P&D, como por exemplo: a possiblidade de 

reinvestir os valores gastos na área de P&D (BRASIL, 2005). Porém, como veremos no 

decorrer desse subcapítulo, mesmo com os benefícios da Lei do Bem, poucas empresas 

brasileiras investem em P&D e interagem com as universidades em busca de 

conhecimento externo.  

 A partir da inserção da inovação na discussão política e a conscientização da 

sociedade sobre a sua importância para o desenvolvimento socioeconômico, a academia 

passou a desenvolver diversos estudos sobre CT&I. Segundo Fonseca (2012, p.6), os 

“debates acadêmicos recentes têm enfatizado a relevância do papel da inovação 

tecnológica nas políticas públicas de desenvolvimento em diversos países”. 

 As áreas de conhecimento que mais desenvolvem trabalhos nesta temática são 

aquelas vinculadas às Engenharias e as Ciências Sociais Aplicadas. O estudo da 

inovação nas Ciências Humanas ainda é bastante incipiente, mas com destaque para a 

Sociologia e a Ciência Política. A Geografia brasileira começa a dar os primeiros passos 

nesta temática através da Geografia da Inovação que visa analisar a dispersão espacial 

do processo da inovação, compreendendo as relações entre este fenômeno, o território e 

a região.  

  A Geografia da Inovação ao analisar a dispersão espacial do processo inovativo, 

procura entender a situação periférica do Brasil e as suas desigualdades regionais 
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 De acordo com o Manual de Frascati (2013), a pesquisa básica consiste em trabalhos 

experimentais ou teóricos realizados principalmente com o objetivo de adquirir novos 

conhecimentos sobre os fundamentos dos fenômenos e fatos observáveis, sem considerar um 

aplicativo ou um uso em particular. Já a pesquisa aplicada visa realizar trabalhos com finalidade 

de aquisição de novos conhecimentos, com o fito de promover soluções de problemas pontuais, 

ou se possível, inovar em produto e processo. Lembrando que as duas pesquisas possuem uma 

relação de dependência entre elas.  
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referentes às competências de CT&I
18

, além das relações de poder inerentes a este 

processo, como aponta Fernandes (2015). A inovação faz parte do MTCI e, 

consequentemente, se dispersa de maneira heterogênea pelo espaço. Como aponta 

Tunes (2015), o desenvolvimento geográfico desigual em escala planetária, acarretado 

pela divisão internacional do trabalho desigual, como também pelo acúmulo do capital, 

faz com que o processo de inovação esteja distribuído de maneira heterogênea sobre a 

superfície terrestre. Fernandes (2015) alega que essa divisão internacional do trabalho 

divide os países entre aqueles “destinados” a desenvolverem trabalhos braçais e aqueles 

responsáveis por produzirem trabalhos criativos, os quais são países de industrialização 

pioneira. Já na grande maioria dos países de industrialização tardia, a capacidade para 

desenvolver CT&I é menor. Além dessa desigualdade entre os países, também há entre 

as próprias regiões.  

 Devido às questões da formação econômica e territorial do Brasil, da 

concentração industrial e urbana, da presença das principais universidades e do histórico 

direcionamento desigual das políticas de CT&I, o Sul e Sudeste se destacam e 

representam os pontos luminosos nessas atividades em território nacional. Portanto, 

para analisar algumas dessas questões regionais, como também o caráter periférico do 

Brasil, em termos de competências de CT&I em relação aos demais países, os 

estudiosos da Geografia da Inovação utilizam os indicadores de C&T e de inovação.  

 Segundo Pires et al (2015), os indicadores são utilizados para medir a eficiência 

de tais atividades, a concentração regional, como também para elaborar politicas 

públicas de CT&I que possam corrigir eventuais problemas e estimular o 

desenvolvimento socioeconômico de certas porções do espaço. De acordo com a 

FAPESP (2010), os resultados das análises baseadas nesses indicadores colaboram para 

planejar e executar políticas, além de aperfeiçoar a compreensão sobre os 

conhecimentos científicos e tecnológicos por parte das comunidades acadêmicas, 

empresariais e dos demais grupos da sociedade brasileira. No Brasil, esses indicadores 

mostram a situação periférica do país em relação àqueles considerados desenvolvidos, 

as desigualdades regionais que possuímos em CT&I e a importância da elaboração de 

políticas públicas regionais que visem solucionar tais problemas.  

 Seguindo o Manual de Oslo (1997), utilizaremos alguns indicadores para 

analisar a situação periférica do Brasil e as desigualdades regionais em relação à 
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 Entende-se por competências de CT&I, a capacidade de realizar tais atividades. 
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produção de CT&I. Como indicador de C&T, os programas de pós-graduação, bolsas de 

concedidas e artigos publicados em periódicos. Já como indicador de inovações, 

ressaltamos aqui o depósito de pedidos de patentes de invenção. Acreditamos que as 

interações entre universidades e empresas, a urbanização do espaço e o investimento em 

P&D são condicionantes que permitem a produção de CT&I, como um todo.  

 As interações entre universidades e empresas, as quais correspondem a um 

importante condicionante para a produção da CT&I, permitem que os conhecimentos 

científicos e tecnológicos produzidos nas universidades sejam convertidos em bens e 

processos novos ou melhorados que possam ser utilizadas pelo setor produtivo, como 

também pela sociedade em geral. Em Fernandes e Oliveira (2015), observamos que tais 

interações beneficiam ambos os agentes envolvidos, pois permitem que a universidade 

colabore para o desenvolvimento econômico do país, obtenha recursos para realizar suas 

pesquisas, além de se atualizar sobre as demandas industriais, direcionando, assim, as 

suas investigações. Já a empresa, consegue resolver seus problemas técnicos e 

tecnológicos, inovar em seus processos produtivos e em produtos, além de ter acesso 

aos laboratórios e bibliotecas das universidades. 

Segundo o Censo 2010 do Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq, 

existem aproximadamente 27,523 mil grupos de pesquisa divididos entre as cinco 

regiões brasileiras. É possível notar na Tabela 1 que a distribuição espacial dos grupos é 

proporcional ao Produto Interno Bruto (PIB) das regiões. Portanto, é possível corroborar 

com Garcia et al (2011), ao afirmarem que a localização geográfica dos grupos de 

pesquisa é simétrica aos indicadores econômicos do espaço. 

 

Tabela 1 - Relação entre a distribuição regional dos grupos de pesquisa, linhas de 

pesquisa, pesquisadores e estudantes pelos PIBs das regiões. 

Região 

geográfica   PIB Grupos  

Linhas de 

Pesquisa  Pesquisadores  Estudantes  Técnicos  

Sudeste  2.424.005.000 12.877 49.474 94.573 106.427 14.467 

Sul  710.860.000 6.204 22.447 44.144 55.266 5.432 

Nordeste  595.382.000 5.044 21.145 39.037 49.951 4.366 

Centro-Oeste  430.463.000 1.965 7.669 16.184 16.009 1.658 

Norte  231.283.000 1.433 5.980 11.507 11.202 1.561 

BRASIL 4.392.093.000 27.523 106.715 205.445 238.855 27.484 

Fonte: Elaboração própria através  do DGP/CNPq – Censo 2010 e do IBGE – Contas 

Regionais do Brasil – 2010. 

  



48 
 

 O Sudeste, detentor do maior PIB do país e a região mais beneficiada com as 

políticas públicas de CT&I, possui mais grupos de pesquisa que a soma das regiões 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Para exemplificar o que está sendo mencionado, é 

válido citar que apenas o estado de São Paulo acumula 6,359 mil grupos, representando 

cerca de 23% do total de grupos de pesquisa do país, como demonstra o Censo 2010 do 

DGP/CNPq. 

O baixo número de grupos de pesquisa nas regiões Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste, também pode ser explicado pela tardia implantação das universidades nessas 

três regiões. De acordo com Fernandes et al (2011), foi apenas após a 2ª Guerra 

Mundial que houve, de fato, uma proliferação das universidades nestas regiões, 

colaborando para a produção de C&T nestas localidades.  

 O número total de grupos de pesquisa interativos
19

 no Brasil, de acordo com o 

Censo 2010 do DGP/CNPq, é de 3,506 mil, o que representa apenas 13% do total. 

Segundo Garcia et al (2011), existe uma concentração dos grupos de pesquisa 

interativos, assim como o total de grupos de pesquisa, nas regiões Sul e Sudeste. Garcia 

et al (2011) demonstram que apenas nas cinco principais microrregiões do estado de 

São Paulo (Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo e São José dos Campos) 

estão concentradas cerca de 18% das interações de todo o Brasil. Tal ocorrência pode 

ser explicada pelas excelentes universidades e pela concentração de grandes empresas 

nestas cidades, que devido à competitividade global necessitam inovar em seus 

processos produtivos com o intuito de se destacarem umas das outras. 

Contudo, em comparação com o total de grupos (Tabela 1), existem poucos 

grupos de pesquisa interativos. Uma parte deles realmente não se interessa pela 

interação com as empresas, já que as suas pesquisas são mais direcionadas à academia. 

Porém, em geral, os grupos de pesquisa têm dificuldades em interagir com as empresas, 

pois, segundo Moraes e Stal (1994), muitas não possuem interesses em inovar em 

parceria com as universidades.  

Em 2012, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), 

existiam, aproximadamente, 12,900 milhões de empresas distribuídas heterogeneamente 

pelas cinco regiões brasileiras. Entretanto, apenas cerca de 0,04 % do total buscavam 

interagir com as universidades e de acordo com a Pesquisa de Inovação do IBGE 

(2012), apenas 5% investiam em atividades internas de P&D. Para Brito Cruz (2004), o 
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desinteresse das empresas nacionais, mesmo com o desenvolvimento de políticas de 

CT&I, pela inovação acaba criando inúmeras dificuldades para o desenvolvimento 

econômico nacional, entre as quais podemos citar, de acordo com Campos e Valadares 

(2007, p.2), “a baixa competitividade tecnológica e a reduzida capacidade do país em 

transformar inovação em riqueza”. Além do mais, segundo o IBPT (2012), 47,5% das 

empresas que investem em P&D e que interagem com universidades estão situadas na 

região Sudeste, demonstrando a desigualdade regional em CT&I, na qual só o estado de 

São Paulo é responsável, segundo Tunes (2015), por 60% da produção regional e 30% 

da produção nacional de inovações, considerando os softwares criados e os depósitos de 

pedidos de patentes no INPI por universidades e instituições de pesquisa.   

 Os grupos de pesquisa mais interativos, segundo o Censo 2010 do DGP/CNPq, 

são os das Ciências Agrárias e das Engenharias. De acordo com Fernandes et al (2011), 

o caso das Ciências Agrárias pode ser justificado pelo passado histórico e pela 

importância das atividades agrícolas, especialmente a soja, para a economia brasileira. 

Ainda de acordo com a autora, o fato das Engenharias possuírem mais grupos de 

pesquisa que as demais áreas é explicado pela disponibilidade de habilidades próprias 

para desenvolver soluções relacionadas aos problemas tecnológicos enfrentados pelas 

empresas, como também para inovar em processo e produto, especialmente no contexto 

da industrialização que o país passou na segunda metade do século XX. Diante do que 

foi mencionado, pode-se corroborar com Metcalfe (apud GARCIA et al, 2011), ao 

afirmar que a concentração das interações entre empresas e grupos de pesquisa de certas 

grandes áreas do conhecimento é decorrente das necessidades da sociedade. 

 Portanto, ao analisar esse condicionante, percebemos que há poucas interações 

entre as universidades e as empresas, o que dificulta as transformações dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos em inovações. Foi possível identificar que as 

empresas brasileiras, mesmo com os incentivos trazidos pela Lei da Inovação e Lei do 

Bem, pouco investem em inovações através de interações com as universidades, o que 

não ocorre nos países de economia desenvolvida. Percebemos também que há uma 

grande concentração regional de grupos de pesquisa interativos e empresas, sobretudo 

na região Sudeste do país, o que influencia para que haja uma forte desigualdade 

regional em CT&I. Além disso, identificamos que a grande parte das interações se 

concentra em certas áreas do conhecimento.  

 De acordo com Pires et al (2015), a distribuição desigual dos cursos de pós-

graduação stricto sensu colabora para que haja desigualdades regionais em C&T, 
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diferenciando a quantidade de bolsas concedidas e o número de artigos científicos 

publicados em cada região, já que parcela considerável do conhecimento científico e 

tecnológico produzido no Brasil, é oriundo desses programas. Como bem podemos 

notar na Figura 2, há uma concentração dos programas de pós-graduação vinculados à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no Sul e 

Sudeste em 2012, refletindo a importância dessas regiões na produção nacional de 

C&T. Contudo, observamos estados, principalmente aqueles situados nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste que possuem pouquíssimos cursos, o que acaba colaborando 

para que haja desigualdades regionais em C&T.  
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Figura 2 – Distribuição espacial de programas de pós-graduação vinculados a CAPES em 2012. 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da GeoCapes (2015). 

 

 Dentre os motivos que contribuem para que o Sul e o Sudeste se destaquem em 

relação às demais no número de pós-graduações, destacamos o dinamismo econômico 

dessas duas regiões, a implantação das universidades que ocorreu de maneira menos 

tardia do que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste como apontam Fernandes et al (2009), 
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como também o direcionamento desigual das políticas públicas de CT&I que acaba 

privilegiando essas porções do território nacional. 

 A distribuição espacial das bolsas de pesquisa concedidas pela CAPES aos 

alunos de pós-graduações em 2012, é praticamente proporcional ao número de 

programas existentes em cada estado, como observamos na Figura 3. Portanto, existe 

uma concentração nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, como já foi relatado quando 

avaliamos a configuração espacial das interações entre as universidades e empresas, e 

dos programas de pós-graduações. 

. 

Figura 3 – Distribuição espacial das bolsas concedidas pela CAPES aos alunos de pós-

graduação em 2012. 

 
 Fonte: Elaboração própria através dos dados da GeoCapes (2015). 
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 O Brasil se destaca internacionalmente na produção de artigos científicos. De 

acordo com Pires et al (2015), são publicados, por pesquisadores de todos os países, 

aproximadamente 2,5 milhões de artigos científicos, divididos entre 34 mil revistas 

espalhadas pelo mundo. Esses artigos estão disponíveis via internet, por meio das bases 

de dados multidisciplinares, como a Scopus, Web of Science, Scielo, Pubmed, 

Compendex, Inspec, facilitando a difusão dos conhecimentos científicos e tecnológicos, 

que a nosso ver, correspondem ao insumo básico para o desenvolvimento inovativo do 

país. Pires et al (2015) alegam que o Brasil ocupou, em 2013, a décima terceira posição 

no ranking internacional de produção científica mundial indexada na Web of Science, a 

qual representa, neste quesito, uma situação confortável.  

 Embora o Brasil se destaque internacionalmente na publicação de artigos, 

existem dois sérios problemas. O primeiro é que há uma concentração regional referente 

à produção de artigos científicos (as universidades federais do Nordeste representam 

apenas 9% das publicações de brasileiros nos periódicos indexados na Web of Science 

em 2013) ocasionada pela presença maciça de universidades qualificadas e programas 

de pós-graduação em certas regiões, em detrimento de outras. O segundo é que grande 

parte desses conhecimentos científicos e tecnológicos não são convertidos em 

inovações, demonstrando o caráter periférico do Brasil quando nos referimos à CT&I.

 Segundo Pires et al (2015), a produção de artigos científicos deve estar associada 

ao desenvolvimento de inovações, representadas na forma de depósitos de pedidos de 

patentes
20

. De acordo com o MCTI (2015), as patentes correspondem ao título de 

propriedade temporária sobre uma invenção, outorgado pelo Estado ao depositante, seja 

ele pessoa física ou jurídica. Com o título, o depositante tem o direito de impedir que 

terceiros possam, sem o seu consentimento, produzir, usar, ou vender o projeto/objeto 

de sua patente. Existem as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade, 

mas só utilizaremos a primeira em nova investigação. Como aponta o MCTI (2015), a 

patente de invenção corresponde aos produtos ou processos que atendem os requisitos 

de atividade inovativa, novidade e aplicação industrial. Sua validade é de vinte anos, a 

partir da data do depósito.  

 O escritório brasileiro para depósitos de pedidos de patentes é o Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o qual é vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). De acordo com o MDIC 
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 Softwares também correspondem a um importante indicador de inovação, segundo o Manual 

de Oslo (1997).   
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(2015), o INPI é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema 

brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual, 

especificamente a propriedade industrial para o setor produtivo.  

 Em escala internacional, o Brasil não se destaca no desenvolvimento de 

depósitos de pedidos de patentes, sobretudo pela dificuldade de converter ciência e 

tecnologia (artigos científicos, dissertações e teses) em inovações. De acordo com Pires 

et al (2015, p 5), “no sistema patentário a participação do Brasil ainda é pequena quando 

comparado ao seu potencial de produção da ciência”. Em 2012, o país ocupou a 

vigésima nona colocação na lista de pedidos de patentes depositados na United States 

Patent and Trademark Office (USPTU), a qual corresponde ao escritório de patentes 

dos Estados Unidos.  

 No INPI, o Brasil não foi o país que mais depositou pedidos patentes de 

invenção em 2012, como demonstra a Tabela 2. Os Estados Unidos, além de destacarem 

no ranking de depósitos de pedidos de patentes da USPTU, também se sobressai no 

escritório brasileiro, representando 34,5% do total de pedidos patentes de invenção. 

Apesar do Brasil ocupar a segunda posição no INPI, representando 19% do total, não 

significa dizer que o país está em uma situação confortável, já que o mesmo deveria 

liderar o ranking de depósitos de pedidos de patentes do seu próprio escritório. 

Diferentemente, podemos alegar que a Alemanha, o Japão e a França possuem posições 

de relevantes no respectivo ranking, justamente por se destacarem em escritórios de 

outro país. 
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Tabela 2 - Pedidos de patentes de invenção depositados no INPI, por 

pesquisadores/inventores/instituições de diversos países em 2012. 

País do depositante  Número absoluto 

Participação Relativa em percentuais 

aproximados (%) 

Estados Unidos 8.680 34,5 

Brasil 4.798 19 

Alemanha 3.061 12,2 

Japão 2.673 10,6 

França 2.054 8,2 

Reino Unido 791 3,1 

Itália 724 2,9 

China 696 2,7 

Coréia 385 1,5 

Espanha  375 1,4 

Canadá 329 1,2 

Austrália 192 0,7 

Índia 153 0,5 

México 64 0,3 

África do Sul 51 0,2 

Rússia 39 0,1 

Argentina 33 0,1 

Portugal 

 

33 0,1 

Total dos países mais relevantes em 

depósitos no INPI 25.131 100 

Fonte: Elaboração própria através dos dados oferecidos pelo MDIC (2015). 

  

  Em virtude da concentração regional dos programas de pós-graduação, das 

bolsas de pesquisa, da publicação dos artigos científicos, como também das interações 

entre universidades e empresas nas regiões Sul e Sudeste, há, consequentemente, 

desigualdades regionais no ainda incipiente desenvolvimento de patentes no Brasil. De 

acordo com Povoa (2008), há uma concentração histórica no que se refere aos depósitos 

de pedidos de invenções desenvolvidas em algumas universidades do Sudeste no INPI, 

entre elas a UNICAMP, USP, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tanto a UNICAMP, quanto a UFRJ, se 

destacam no desenvolvimento de invenções e softwares relacionados ao setor de 

Petróleo e Gás Natural (P&G).  

 Portanto, podemos alegar que a produção patentária no Brasil em relação ao 

mundo é ainda muito baixa, principalmente quando avaliamos a sua posição do ranking 

de depósitos de pedidos de patentes do INPI e da USPTU. Além disso, percebemos que 

há uma concentração regional dessa produção, na qual as regiões Sul e Sudeste se 

destacam, sobretudo por lá estarem concentradas as principais universidades do país, 

como também as grandes empresas, as quais necessitam inovar em seu processo 

produtivo e criar novos produtos para se manterem atuantes no mercado. Essas 

empresas recorrem às universidades, colaborando para que haja interações e que os 

conhecimentos científico e tecnológico produzidos sejam convertidos em inovações.  

 Além das interações entre universidades e empresas, chamamos a atenção para 

mais um condicionante que possibilita a produção de CT&I, a urbanização, vista por 

Lefebvre (2001), como um sistema de significâncias da velha prática de habitar. Aqui, 

enxergamos o fenômeno da urbanização como uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento das atividades inovativas. 

 Historicamente, as primeiras ocupações europeias no “Novo Mundo”, sobretudo 

no Brasil, se deram no litoral, acarretadas tanto pela dificuldade de adentrar no 

continente, quanto pela conexão com o mar. Atualmente, a estrutura populacional 

brasileira reflete o processo histórico da colonização. De acordo com Fernandes (2015), 

há concentrações populacionais em certas porções do espaço, sobretudo no litoral. 

Como demonstra a Figura 4, as cidades situadas na porção litorânea brasileira contam 

com uma elevada população urbana, além de serem as mais desenvolvidas, sobretudo 

nas regiões Sul e Sudeste, o que acaba atraindo o maior investimento público através 

das políticas públicas de CT&I. 
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Figura 4 – População urbana brasileira em 2012. 

 
  Fonte: IBGE-Mapas (2015). 

 

  

 Lefebvre (2001) enxerga a cidade como um centro de vida social e política, na 

qual não há apenas concentrações de pessoas, mas também de objetos, riqueza, artes, 

conhecimento, técnicas, divisão do trabalho, serviços, entre outras características que 

correspondem às formas e funções que a diferencia do campo. Acrescentamos também 

que é na cidade onde estão concentradas as atividades de CT&I.  

 Segundo Fernandes (2015), a divisão do trabalho é o aspecto central na dinâmica 

urbana, a qual proporciona o progresso econômico do espaço e o desenvolvimento das 

atividades inovativas nas cidades. Enxergamos a cidade como uma porção do espaço 

propicia ao desenvolvimento de inovações. Segundo Asheim e Coenen (2006), há um 

“zumbido” na cidade que a torna um ambiente indispensável para a produção de 
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conhecimento e aprendizagem, o qual é resultado da proximidade geográfica entre os 

agentes inovativos e de suas respectivas ideias. Os autores também defendem que a 

proximidade geográfica entre os diferentes agentes colaboram para reduzir as incertezas 

inerentes ao processo da inovação
21

. 

 Podemos destacar alguns benefícios da proximidade geográfica para o 

desenvolvimento da inovação, entre elas: a troca do conhecimento tácito que, de acordo 

com Nonaka e Takenshi (apud BOSCHMA, 2005), é essencial para as atividades 

inovativas; comunicação oral e não oral; “zumbido” de ideias; contato face-a-face entre 

os agentes, o que colabora tanto para a troca do conhecimento tácito, quanto para o 

desenvolvimento das relações de confianças entre os agentes responsáveis pela 

inovação; valores, convenções e normas comuns. 

 Assumindo a concepção de que a cidade é importante para o desenvolvimento da 

inovação, tomando o fenômeno da urbanização como um importante condicionante, é 

possível notar através da Figura 4 que as maiores cidades estão situadas no litoral e nas 

regiões Sul e Sudeste, colaborando para que haja o desenvolvimento das atividades 

inovativas na porção oriental do país, sobretudo nessas duas regiões. Fernandes (2015) 

aponta para a raridade do fenômeno urbano, a qual influencia a concentração espacial 

das atividades inovativas nas grandes cidades. A autora também alega que mesmo com 

o crescimento de cidades na porção ocidental do país, muitas delas são isoladas por não 

dispor nem de ligações viárias e nem de serviços básicos, dificultando o 

desenvolvimento de C&T e inovações. Portanto, o condicionante da urbanização 

colabora para identificar que há, de fato, desigualdades espaciais em termos de CT&I.  

  Analisando os indicadores de C&T e de inovação, assim como seus 

condicionantes, podemos afirmar com maior propriedade que o Brasil possui um SNI, 

ou um Sistema Territorial de Inovação (STI) ainda imaturo, principalmente pelo seu 

caráter periférico, quando o comparamos aos outros países considerados desenvolvidos,  

pelas dificuldades de transformar ciência e tecnologia em inovações, como também 

devido às desigualdades regionais no que se refere a tais atividades.  

 De acordo com Albuquerque (1996), o conceito de SNI, proposto por Lundvall, 

Freeman e Nelson, corresponde a um conjunto institucional, produto de ações e 

decisões planejadas e articuladas, ou desarticuladas, entre os agentes, que impulsiona o 

progresso tecnológico, científico e inovativo das economias capitalistas complexas. 
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 Em Fernandes e Oliveira (2015), identificamos a importância da proximidade geográfica para 

as interações entre universidades e empresas em sistemas de inovação periféricos. 
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Ainda de acordo com Albuquerque (1996, p.57), “é através da construção desse sistema 

de inovação que se viabiliza a realização de fluxos de informação”. Os agentes que 

compõem esse sistema, os quais já foram mencionados, são responsáveis pela geração, 

implementação e difusão de CT&I.  

 Conforme Pinho et al (2005, p.6), a proposta teórica dos Sistemas de Inovação 

colaboram para o entendimento do processo inovativo, devido às dessemelhanças 

encontradas entre os diferentes países, assim como entre as próprias regiões. 

 

De todo modo, independentemente da abordagem sistêmica do 

processo de inovação a ser utilizado assumir uma dimensão nacional, 

regional ou local, existe na literatura uma variedade de modelos de 

Sistemas de Inovação tecnológica, ou seja, existem várias maneiras de 

visualizar a mancha de interações e relacionamentos entre os diversos 

agentes que compõem o sistema e que, desta forma, determinam os 

aspectos incluídos e excluídos do campo de análise.  

 

 Albuquerque (1998) classifica, através dos indicadores de C&T e de inovação, 

como também dos contextos socioeconômicos do espaço, os Sistemas Nacionais de 

Inovação em três grupos
22

. Em primeiro lugar estão aqueles países que possuem SNI 

maduros, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Itália, a Alemanha, a França, o 

Reino Unido entre outros. Esses países são marcados pelos altos investimentos P&D
23

, 

como podemos notar na Tabela 3. Para Fonseca (2012, p.5) “existe forte relação entre a 

fração do PIB investido em P&D por um país e seu desenvolvimento geral”.  

 Tais investimentos colaboram para a elaboração e publicação de artigos 

científicos em periódicos, auxiliando o desenvolvimento de C&T e, consequentemente, 

a transformação destes em inovações radicais. Vieira e Albuquerque (2007) alegam que 

os dispêndios em P&D desses países, potencializam a elaboração de inovações 

tecnológicas na fronteira do conhecimento tecnocientífico, além de colaborarem na 

absorção e difusão de tecnologias a baixo custo.  
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 É válido ressaltar que existem países que ainda não possuem sequer indícios de um SNI, 

como por exemplo, os países da África Subsaariana.  
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 Investimento em P&D também é um condicionante que permite a produção de CT&I. 
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Tabela 3 - Dispêndios nacionais em P&D em relação ao PIB dos países selecionados, divididos 

em Grupos de SNI, em 2012. 

Grupo de SNI/País 

PIB (USD) em valores 

aproximados 

% em 

P&D 

Grupo SNI Maduro   

 Japão 5,8 trilhões 3,34 

Alemanha 3,5 trilhões 2,88 

Estados Unidos 15 trilhões 2,7 

França 2,7 trilhões 2,23 

Reino Unido 2,7 trilhões 1,63 

Grupo SNI Catching Up   

 Coréia do Sul 1,1 trilhão 4,03 

Cingapura 286,9 bilhões 2 

China 7,2 trilhão 1,98 

Grupo SNI Imaturo   

 Brasil 2,3 trilhão 1,15 

Rússia 1,8 trilhão 1,12 

Índia 1,6 trilhão 0,88 

África do Sul 408 bilhões 0,73 

Argentina 447 bilhões 0,58 

Fonte: Elaboração própria a partir da tipologia dos SNIs estabelecida por Albuquerque (1998), 

como também através dos dados secundários fornecidos pelo MCTI (2015). 

 

 O segundo grupo é composto pelos países que possuem um SNI em catching up, 

os quais já detém um sistema consolidado e estão em constante desenvolvimento, como, 

por exemplo, a Coréia do Sul, a China, Cingapura, entre outros. De acordo com Vieira e 

Albuquerque (2007), esse tipo de sistema é típico dos países que alcançaram um recente 

desenvolvimento e que são especialistas em CT&I de determinados segmentos do 

mercado. Como observamos na Tabela 3, a Coréia do Sul em 2012, investiu mais do 

PIB em P&D do que os países que possuem um SNI maduro, refletindo a importância 

das atividades de CT&I para esse país. Já Cingapura investiu, nesse respectivo ano, uma 

parcela considerável do seu PIB em P&D, quase o mesmo que a França e mais que o 

próprio Reino Unido. Albuquerque (1998) alega que os países desse segundo grupo 

conseguem desenvolver inovações incrementais, além de absorverem e difundirem 



61 
 

tecnologias com mais facilidade que os países do terceiro grupo, já que as suas 

infraestruturas científicas e tecnológicas contribuem para tais atividades.  

 O terceiro grupo é composto pelos países que possuem um SNI imaturo, no qual 

Albuquerque (1998) o divide em três subgrupos. O primeiro é constituído pelo Brasil, 

México, Índia, e África do Sul, os quais apresentam um SNI ainda em desenvolvimento, 

com uma estrutura de C&T pouco eficaz. É possível notar na Tabela 3, que nesse 

subgrupo, em 2012, o Brasil se destacou, investindo 1,15% do seu PIB em atividades de 

P&D. Porém, esse número está ainda muito abaixo daqueles países desenvolvidos que 

produzem inovações radicais. O segundo subgrupo é composto pelos países da Europa 

Oriental que compartilham um passado em comum, devido ao regime socialista e as 

presentes mudanças em suas economias. Já no terceiro subgrupo estão inseridos os 

países do sudeste asiático, como por exemplo, a Tailândia e a Indonésia, os quais não 

foram inclusos nos países selecionados para a elaboração da Tabela 3, pois os seus 

gastos com P&D em 2012, foram abaixo de 0,4%. Porém, de acordo com Vieira e 

Albuquerque (2007), eles apresentam crescimento recente em seu SNI.  

 Em geral, o SNI imaturo é uma característica dos países subdesenvolvidos, os 

quais possuem uma infraestrutura de CT&I ainda em fase de desenvolvimento, 

amadurecimento. Contudo, em algumas áreas do conhecimento, esses países se 

destacam ao ponto de alcançar padrões internacionais e se conectarem com países de 

SNI maduros.  

 De acordo com Albuquerque (1998), os SNI imaturos, em geral, e até mesmo os 

em catching up, não desenvolvem com frequência técnicas de pesquisa, instrumentos 

científicos e até mesmo treinamentos para pesquisadores, dificultando o 

desenvolvimento de inovações radicais. A grande diferença desses dois grupos está 

justamente na capacidade de absorver e difundir inovações que são produzidas por 

países de SNI maduros
24

. De acordo com Albuquerque (1998, p. 160), 

 

O desenvolvimento de técnicas de pesquisa acaba sendo substituído, 

nesses países, por treinamentos em universidades estrangeiras, o 

desenvolvimento de instrumentos técnicos pode ser substituído pela 

sua importação e o treinamento dos pesquisadores, em certas áreas, 

também pode ser substituído por programas de pós-graduação no 

exterior. 

 

                                                           
24

 Nessa passagem da nossa investigação, nos lembramos de Santos (1988, p. 88) ao alegar que 

“o novo não chega a todos os lugares, e quando chega não é ao mesmo momento. Por isso, o 

novo nem sempre chega quando é absolutamente novo”.  
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 Nos SNI imaturos, sobretudo no Brasil, é mínima a utilização do conhecimento 

produzido nas universidades pelo setor privado, tanto que podemos notar o baixo 

número de empresas brasileiras que interagem com as universidades, dificultando a 

transformação do conhecimento científico e tecnológico em inovações. Nesses sistemas, 

o Estado corresponde a um importante agente que atualmente, através das políticas 

públicas, tem se preocupado em estimular o desenvolvimento de C&T nas 

universidades e a interação com empresas, possibilitando a criação de inovações. 

 Como já mencionamos, a concentração espacial das atividades de CT&I é uma 

das características dos países em desenvolvimento, os quais possui um SNI imaturo. No 

caso do Brasil, por exemplo, percebemos, ao analisar os indicadores, que grande parte 

dessas atividades está concentrada na região Sudeste, sobretudo, no estado de São 

Paulo. Em geral, a configuração espacial do fenômeno da inovação é resultado das 

desigualdades regionais socioeconômicas que há séculos marcam o nosso país e que 

influenciam o direcionamento desigual de políticas públicas de CT&I.  

 Através da Tabela 4, podemos notar que foram gastos 8,598 bilhões de reais 

pelos governos estaduais em atividades de P&D em todo o país no ano de 2012
25

, 

número esse ainda muito abaixo dos países considerados desenvolvidos e que possuem 

um SNI maduro, ou em catching up. Os governos dos estados do Sudeste tiveram um 

dispêndio de 7,223 bilhões o que representa 84% de todo o investimento em P&D 

realizado pelos outros estados no ano de 2012. Vale destacar o estado de São Paulo, o 

qual sozinho investiu 6,267 bilhões em atividades de P&D, principalmente através da 

FAPESP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Esses gastos, na maioria dos casos, são geridos pelas fundações estaduais de amparo à CT&I. 
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Tabela 4 - Dispêndios dos governos estaduais em P&D, por Região Geográfica – 2012. 

Região 

Geográfica 

Dispêndio em 

milhões de reais  

Participação relativa em percentuais 

aproximados (%) 

Norte 81 1 

Nordeste 451 5 

Sudeste 7.223 84 

Sul 738 8,5 

Centro-Oeste 105 1,5 

Total 8.598 100 

Fonte: Elaboração própria através dos dados oferecidos pela Plataforma Aquarius do MCTI 

(2015). 

  

 Em 2012, só o Governo do Estado São Paulo aplicou mais recursos que todos os 

outros estados do país, representando a importância dessa unidade federatia para o 

desenvolvimento das atividades de CT&I do país, como também a concentração 

regional que há nessas atividades. Portanto, temos que ressaltar que uma unidade 

federativa equivalente ao Rio Grande do Norte, o qual só investiu 23,5 milhões em 

2012, encontra dificuldades ao competir, nestas respectivas atividades, com os estados 

da região Sudeste. 

 As grandes empresas que necessitam inovar em processo produtivo e criar novos 

produtos vão procurar as porções do espaço que possuem competências de CT&I, as 

quais colaborarão no desenvolvimento de tais atividades. As políticas públicas do 

Governo Federal tenderão “naturalmente” a privilegiar essas regiões mais desenvolvidas 

e que mais investem em P&D, pois o retorno de resultados positivos será mais rápido e 

o risco de incertezas será menor. Portanto, é necessário que haja políticas públicas 

regionais que partam do Governo Federal e que possam auxiliar o desenvolvimento das 

atividades de CT&I nas regiões menos desenvolvidas, colaborando para que haja uma 

amenização das desigualdades regionais, assim como um desenvolvimento 

socioeconômico desses espaços e o amadurecimento do SNI brasileiro. 

 Agora, após analisar brevemente o SNI brasileiro, assim como as suas 

desigualdades regionais, podemos alegar que em escala global o Brasil é um ponto 

opaco em relação àqueles países que possuem um SNI maduro e desenvolvem 

inovações radicais. Reduzindo a escala para o âmbito nacional, percebemos que a região 

Sudeste, sobretudo, São Paulo é o principal ponto luminoso quando tratamos das 

atividades de CT&I. Portanto, poderíamos alegar que tal unidade federativa influencia 
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as atividades de CT&I de todo o Brasil, mas também estaríamos sendo simplistas ao 

acreditar que todos os comandos oriundos de São Paulo são acatados por todas as 

demais unidades federativas sem nenhum conflito ou resistência. 

 De acordo com Fernandes (2015), os relacionamentos que compõem o SNI são 

conflituosos, sobretudo quando estiver em disputa a lucratividade, o controle e a 

formação de territórios. Analisar um sistema de inovação sem levar em consideração as 

relações de poder e a dimensão política, trará resultados abstratos para a nossa 

investigação. Fernandes (2016, p. 14) alega que não há como analisar o processo 

inovativo apenas por meio dos indicadores de C&T e de inovação negligenciando a 

dimensão política, pois “a inovação envolve relações de força e poder, assimetrias, 

desigualdades, tensões e conflitos registados no espaço”. Desta forma, buscaremos 

utilizar o conceito de STI na formulação da nossa noção de redes cooperativas de 

pesquisa, justamente pela necessidade de avaliar as relações de poder presentes no 

processo de produção de CT&I. Além do mais, é necessário deixarmos claro que o STI 

pode ser concebido em diferentes escalas, desde a local até a nacional.  

 O STI, elaborado por Fernandes (2015), é um importante conceito da Geografia 

da Inovação, o qual contempla a dimensão política e as relações de poder estabelecidas 

entre os atores participantes do processo inovativo. Fernandes (2015, p.132) defende 

que o STI é, 

 

Definido como espaço de relações complexas entre agentes diversos, 

localizados em um dado recorte do espaço, mas com conexões com 

outros recortes em diferentes escalas, reunindo com vistas à produção, 

apropriação e difusão de inovações, cujos benefícios estão sujeitos à 

capacidade de negociação dos agentes envolvidos, destacando-se o 

Estado, em um contexto de disputas nas quais estão em jogo a 

obtenção do lucro e o controle externo do território rente a objetivos 

mais coletivos de solução de problemas comuns.  

 

  Por meio da dimensão política, acreditamos que toda aquela distribuição 

espacial desigual das atividades de CT&I demonstrada pela análise dos indicadores, é 

intimamente influenciada pelos conflitos entre os agentes que fazem parte do STI 

nacional. Egler (2005) alega que o direcionamento das políticas públicas para 

determinadas regiões, em detrimento de outras, é consequência da influencia política 

dessas porções do espaço. Além disso, algumas políticas públicas não cumprem na 

implementação aquilo que foi estabelecido em sua elaboração, privilegiando algumas 
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regiões, por isso a necessidade de analisar todo o ciclo da política pública, evitando 

assim, conclusões abstratas. 

 Como já sabemos, a desigualdade regional das competências de CT&I em 

qualquer área do conhecimento é característica de um STI imaturo, como é o caso do 

Brasil. As economias regionais periféricas possuem escassa disponibilidade de produzir 

e transformar os conhecimentos científicos e tecnológicos em inovações, o que acaba 

refletindo e reproduzindo as desigualdades socioeconômicas. Essas regiões são 

marcadas, segundo Fernandes (2015), pela baixa produção científica e tecnológica, 

precários índices de escolaridade e de renda de trabalho, o que acaba dificultando o 

desenvolvimento de atividades consideradas inovativas. Outro fator que obstaculiza o 

desenvolvimento das atividades inovativas na região Nordeste, por exemplo, é a herança 

colonial açucareira, como apontam Fernandes (2015) e Santos (1994), que retardou o 

processo de urbanização e, consequentemente, a inserção da inovação. 

 Acreditamos que o desenvolvimento socioeconômico brasileiro se passa através 

do amadurecimento do STI nacional, no qual o Estado possui crucial importância. Para 

que esse sistema se desenvolva é necessário amenizar as desigualdades 

socioeconômicas e, consequentemente, em CT&I. Recentemente, foram realizadas 

algumas ações nesse sentido, como por exemplo, a interiorização das universidades 

públicas e institutos federais nas regiões periféricas, a qual colaborou para que houvesse 

a formação e a capacitação de recursos humanos, como também desenvolvimento das 

atividades de C&T, as quais influenciam a instalação de empresas consideradas 

inovadores nessas porções do espaço. Outras políticas públicas também visam amenizar 

tais desigualdades regionais, através do desenvolvimento de CT&I nas unidades 

federativas das regiões periféricas por meio da criação de redes cooperativas de 

pesquisa regionais.  

 

1.3 As redes cooperativas de pesquisa. 

 

 O estudo das redes constitui um campo de investigação já consolidado que vem 

atraindo os interesses de pesquisadores desde o século XIX. Segundo Dias (2005), o 

engenheiro Michael Chevalier, discípulo de Saint-Simon, utilizou a palavra “rede” para 

evocar a relação existente entre a comunicação e o crédito, justamente entre as 

indústrias e os bancos. O projeto de Saint-Simon objetivava o estabelecimento de um 

sistema geral de comunicação. Nessa perspectiva, Dias (2005) alega que em 1863, Leon 
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Lallane realizou um trabalho que, segundo os historiadores, constituiu o primeiro ensaio 

consagrado sobre as redes. Era um projeto que visava à integração territorial de 

mercados regionais, de matéria prima, capitais e a quebra de barreiras físicas, o que se 

dava primordialmente pela construção de redes de comunicação e transporte, ambas 

tratadas como redes técnicas de natureza material que recortam o território. Cerca de um 

século depois, a importância das redes de comunicações e transportes estava 

consolidada na literatura geográfica, como ressalta Harvey (1982) em seu “Limites do 

Capital”, anterior à revolução tecnológica propiciada pela microeletrônica. 

 A temática inspira inúmeras contribuições geográficas, entre as quais o clássico 

trabalho de Monbeig (1998), focado na relação entre as redes ferroviárias e a 

organização espacial do estado de São Paulo. Como ocorreu em várias partes do mundo, 

Monbeig (1998) alega que aqui no Brasil, mais precisamente na segunda metade século 

XIX, a configuração da rede ferroviária, uma rede técnica material, influenciou a 

organização do espaço e o ordenamento territorial, a partir, no caso tratado em seu 

trabalho, dos conflitos entre frações da burguesia cafeeira em disputa pelo traçado das 

linhas através do território. Corrêa (1997, p.108) defende que há uma estreita relação 

entre as redes e a organização do espaço, “desse modo o estudo das diferentes redes 

geográficas que compõem a organização espacial constitui-se em uma relevante tarefa 

para os geógrafos”. 

 De acordo com Corrêa (2012), a rede geográfica consiste num conjunto de 

localizações espaciais que estão interconectadas por um certo número de ligações, as 

quais podem ser de natureza material ou imaterial.  Segundo Santos (1996), as redes são 

sistemas criados pelos homens, os quais exprimem suas intencionalidades, dando as elas 

um caráter social e político. O autor ainda alega que analisar as redes sem considerar 

sua natureza sociopolítica, trará resultados abstratos para qualquer investigação dessa 

natureza. 

 Santos (1996) concebe uma interessante evolução das redes geográficas, 

dividindo-a em três momentos: um largo período Pré-Mecânico, um período Mecânico 

Intermediário e a Fase Atual. Nesse primeiro período, o homem era submisso à natureza 

e as redes formavam um largo componente da espontaneidade. As “redes” existentes se 

limitavam a uma singela vida de relações, como por exemplo, as trocas, pouco 

frequentes, de uma pequena quantidade de produtos. Nesse período, relata o autor, o 

tempo vivido pelos homens era um tempo lento. No segundo momento, o nome “rede” 

surge com a modernidade, através do desenvolvimento de técnicas. O comércio se 
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expande através das técnicas, as grandes navegações permitem a troca de mercadorias, 

contudo, as redes ainda eram muito limitadas. A terceira e atual fase é caracterizada 

pelo MTCI, no qual Santos (1996, p. 178) alega que os suportes das redes encontram-se 

“parcialmente no território, nas forças naturais dominadas pelo homem (o aspecto 

eletromagnético) e nas recentes forças elaboradas pela inteligência contidas nos objetos 

técnicos (por exemplo, o computador)”. A evolução da CT&I, a qual marca essa fase 

atual, é tanto um meio, quanto um produto do desenvolvimento das redes, cada vez mais 

dinâmicas e conectadas uma com as outras.  

 No atual momento da nossa sociedade, marcada por um espaço de fluxos e pelo 

predomínio do MTCI, a superfície terrestre está repleta de diferentes redes geográficas 

conectadas entre si, onde algumas delas necessitam da existência de outras para 

existirem e funcionarem corretamente. Segundo Corrêa (2012), os indivíduos e as 

diferentes organizações estão inseridos em diversas redes, mas é válido sempre ressaltar 

que elas não só conectam como também excluem
26

, já que muitas estão a serviço do 

capital internacional, como aponta Raffestin (1993).  

 O estudo das redes tem suscitado grande interesse, não apenas no campo da 

Geografia, o que tem propiciado uma variedade de definições e de reconhecimento dos 

tipos diversos de rede, em sua grande maioria de natureza material, como retrata Santos 

(1996). A presente pesquisa foca a rede cooperativa de pesquisa, de natureza imaterial, 

ainda pouco estudada na Geografia. Contudo, é necessário salientar que de acordo com 

Haesbaert (2011), tal rede não é independente da materialidade, pois necessita da 

presença das formas para que a sua existência se torne possível. Ainda segundo 

Haesbaert (2011, p.301), as redes jamais são completamente desmaterializadas, “estão 

sempre, de alguma forma ou de outra, desenhando materialmente territórios, novos 

territórios, com uma carga muito maior de imaterialidade, é verdade, mas nem por isso 

não territoriais”. Santos (1996) também defende que apesar da natureza imaterial da 

rede, por trás existe uma complexa estrutura material, composta por fixos, que permite o 

seu funcionamento.  

 Segundo Braga (2010, p.28), “as redes não estão relacionadas somente aos 

fluxos e conexões, pois para que haja fluxos, são necessários fixos, afinal, os fluxos 

possuem origem e destino”. Portanto, ao analisar as redes cooperativas de pesquisa, 

formadas por atores de diferentes porções do espaço, devemos levar em consideração 
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 Tal exclusão acarreta a Desterritorialização. Indicamos Haesbaert (2005) para o estudo do 

respectivo fenômeno. 
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não apenas os fluxos de informação, conhecimento e aprendizado que tramitam através 

dessas redes, mas também os fixos (universidades, centro de pesquisa, agências de 

fomento à pesquisa e empresas), responsáveis pela geração e disseminação de CT&I, 

como também pela composição STI local ou nacional. 

 Para Sebastián (1999, p. 309) as redes cooperativas de pesquisas “constituem 

uma modalidade de redes de cooperação que se definem pela associação de grupos de 

pesquisa para a realização de trabalhos conjuntos, geralmente através de projetos de 

P&D”. Segundo Aguiar (2004), a implantação, operação e consolidação das redes 

cooperativas de pesquisa obedecem a contratos formais entre agências de fomento e 

instituições executoras de atividades científicas e tecnológicas, cujas características de 

complexidade e de duração, geralmente de longo prazo, ocasionam interações sociais. 

Na concepção de Longo e Oliveira (2009), as redes cooperativas de pesquisa geralmente 

são constituídas por universidades representadas pelos grupos de pesquisa, centros 

estaduais ou federais de pesquisa, que se unem para desenvolver estudos em áreas 

estratégicas, promovendo capacitação e aprimoramento científico e tecnológico em 

âmbito regional, nacional e internacional. De acordo com Longo e Weisz (2000), as 

razões dos grupos de pesquisa, assim como dos seus pesquisadores, para a adesão de 

redes cooperativas de pesquisa estão basicamente relacionadas a duas categorias de 

naturezas distintas: estratégicas e econômicas. Em relação às razões estratégicas 

destacam: redução do tempo para se chegar aos resultados científicos e tecnológicos 

almejados; troca de informações, conhecimento e aprendizado; compartilhamento de 

competências de C&T; monitoramento das mudanças no cenário nacional e 

internacional; percepção de oportunidades, como por exemplo, os editais de fomento à 

pesquisa, os quais podem ser lançados tanto pelos órgãos de fomento à Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) do Estado, quanto pelas grandes empresas. Já as 

razões econômicas, como apontam Lopes e Judice (2010), englobam a mitigação de 

custos e o compartilhamento de esforços que possibilitam desenvolver atividades de 

inovação de maior complexidade tecnológica de modo a reduzir custos para os 

laboratórios dos grupos de pesquisa e seus respectivos pesquisadores, como também os 

riscos. Ainda acrescentamos as empresas públicas e privadas que participam das redes 

cooperativas de pesquisa visando utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos 

produzidos pelos grupos de pesquisa com o fito de inovar em produtos e processos, ou 

resolver problemas pontuais de cunho tecnológico. Para Maillat (1995, p.10), é 

importante a participação desses atores nas redes cooperativas de pesquisa, pois elas 
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“influenciam a capacidade dos atores de modificarem seus comportamentos em função 

das transformações globais, formular novos projetos, experimentar novas soluções e 

criar novos recursos”. 

  Acreditamos que as redes cooperativas de pesquisa sejam geográficas, pois de 

acordo com Corrêa (2012, p.200), as redes geográficas são redes sociais espacializadas, 

“são sociais em virtude de serem construções humanas, elaboradas no âmbito de 

relações sociais de toda ordem, envolvendo poder e cooperação, além daquelas de 

outras esferas da vida.” Portanto, ao analisar uma rede cooperativa de pesquisa, a 

dimensão espacial deverá ser privilegiada, sobretudo em trabalhos geográficos. 

Admitindo que a ciência, tecnologia e a inovação são fatores essenciais na produção do 

espaço que promovem diferenciações regionais, além de representarem construções 

sociais, já que não decorrem da ação solitária dos indivíduos, mas do trabalho coletivo, 

a formação e atuação das redes cooperativas de pesquisa em uma determinada região 

deve ser considerada um importante aspecto de análise espacial e de atenção para os 

geógrafos. Isto, principalmente pelo fato de que estas podem se tornar uma ferramenta 

eficaz na produção de retornos e benefícios mútuos para todos os envolvidos, 

considerando-se a importância do conhecimento e da inovação para a dinâmica 

econômica e também para o bem estar das pessoas, como argumenta Oliveira (2014). 

De acordo com Fernandes (2011), as soluções tecnológicas para os problemas vividos 

pelas populações são alcançadas pelo trabalho coletivo desenvolvido no interior de tais 

redes. 

  Assim como as demais redes, as redes cooperativas de pesquisa dependem da 

existência de alguns fatores para existir. Na maioria dos casos, os atores não estão 

geograficamente próximos, necessitando sistemas de rede que permitam a troca de 

informações, onde justamente destacamos o ciberespaço, o qual permite a formação de 

diversas outras redes. De acordo com Lévy (1998, p.43),  

 

O ciberespaço é hoje o sistema com o desenvolvimento mais rápido de 

toda a história das técnicas de comunicação. Ele encarna um 

dispositivo de circulação quantitativamente original que se deve 

distinguir das outras formas de comunicação de suporte técnico.  

   

 Esse sistema permite a troca de informações entre os diferentes atores que fazem 

parte das redes cooperativas de pesquisa e que estão geograficamente distantes, 

possibilitando a comunicação entre eles, já que a interatividade e a coletividade são as 
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principais atrações do ciberespaço. Porém, essas redes eventualmente realizam eventos 

para que haja encontros presenciais, possibilitando a troca do conhecimento tácito entre 

os atores que de acordo com Nonaka e Takenshi (apud BOSCHMA, 2005) é essencial 

para o desenvolvimento de atividades científicas, tecnológicas e inovativas.   

 As políticas públicas que visam criar redes cooperativas de pesquisa nas regiões 

periféricas podem permitir a utilização de recursos humanos e técnicos de maneira mais 

efetiva ao estimular a conexão entre pesquisadores e entre eles e empresas, colaborando 

para a produção de CT&I. Desta forma, acreditamos que as redes cooperativas de 

pesquisa formada por atores inseridos nas diferentes porções do espaço podem 

colaborar para a produção de CT&I, visando beneficiar segmentos específicos da 

economia, ou a sociedade como um todo. 

  Atualmente, com o predomínio do MTCI, não há como negar que as redes, 

sobretudo aquelas de natureza imaterial, estão mais móveis e altamente flexíveis, se 

reconfigurando constantemente. Haesbaert (2011) alega que as redes são estabelecidas e 

controladas pelos homens, os quais nelas exprimem as suas intencionalidades e o seu 

domínio sobre o espaço. Ainda segundo o autor, as redes são espacialmente 

descontínuas, dinâmicas e mais suscetíveis a sobreposições. De acordo com Raffestin 

(1993, p.157),  diversos atores “procuram manter relações, assegurar funções, se 

influenciar, se controlar, se interditar, se permitir, se distanciar ou se aproximar, e, 

assim, criar redes entre eles”.  

 Os atores que compõem as redes cooperativas de pesquisa são pesquisadores, 

inseridos em grupos de pesquisa nas universidades, e empresas. Porém, não podemos 

descartar o poder público, o qual é responsável por estimular a constituição dessas redes 

e, consequentemente, a interação entre as universidades e as empresas. As redes 

cooperativas de pesquisa permitem a produção de conhecimentos científicos e 

tecnológicos pelos grupos e a conversão destes em inovações utilizadas pelas empresas 

nelas inseridas, amenizando assim, o histórico distanciamento entre as universidades e o 

setor produtivo. Ao mesmo tempo em que as redes cooperativas de pesquisa fazem parte 

do STI nacional, elas são formadas por atores inseridos em STI locais portadores de 

diferentes culturas de pesquisa e, em alguns casos, distintas intencionalidades. É válido 

salientar que as redes cooperativas de pesquisa nem sempre são vistas a “olho nu”, 

necessitando de certo conhecimento prévio. Além disso, seus limites são difíceis de 

serem definidos, devido a sua natureza intangível e a sua constante dinamicidade.  
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 Segundo Reffestin (1993), as relações de poder estão presentes nas redes 

geográficas.  Umas das principais características das redes cooperativas de pesquisa são 

as relações de poder e os conflitos que podem existir entre os atores. De acordo com 

Raffestin (1993), o poder se expressa através das relações estabelecidas entre os 

indivíduos. Contudo, é válido ressaltar que em algumas redes cooperativas de pesquisa 

os conflitos decorrentes das relações de poder são mais evidentes por serem mais 

intensos do que em outras.  

 Segundo o geógrafo suíço, o poder é a capacidade que os homens têm de 

transformar, por seu trabalho, as relações sociais que os circundam. As relações de 

poder são praticamente dissimétricas e são constituídas por informação e energia. No 

caso das relações entre os atores das redes cooperativas de pesquisa, o poder é mais 

informacional do que energético, mas há uma interdependência entre ambos, pois a 

circulação de fluxos de informação, conhecimento e aprendizagem necessita de certa 

quantidade de energia. As relações multilaterais entre os atores que fazem parte da rede 

cooperativa de pesquisa nem sempre ocorrem de maneira pacífica, devido à disputa por 

recursos públicos e privados que possam colaborar para a estruturação de certos grupos 

de pesquisa que fazem parte dessa rede. As empresas inseridas na rede cooperativa de 

pesquisa também podem entrar em conflitos na busca das competências de CT&I 

produzidas, já que inovar em processo e produto significa lucrar em um mercado global 

tão competitivo. Portanto, podemos afirmar que há certa dicotomia entre cooperação e 

competição, pois nem sempre há sinergia entre as ações e as intencionalidades 

estabelecidas por meio dos atores inseridos na rede, podendo gerar conflitos, 

prejudicando o trabalho coletivo e, consequentemente, o desenvolvimento de relevantes 

atividades científicas, tecnológicas e inovativas. Também podemos ressaltar que da 

mesma forma que há conflitos entre os atores inseridos em uma mesma rede cooperativa  

de pesquisa, também ocorrem disputas entre elas, devido à captação de recursos para o 

desenvolvimento de competências de CT&I.   

 Por fim, baseados em diversos autores aqui citados, principalmente em Corrêa 

(1997 e 2012), Santos (1996), Raffestin (1993), Fernandes (2015) e Haesbaert (2011), 

podemos definir a noção de rede cooperativa de pesquisa, como uma rede geográfica 

composta por pesquisadores inseridos nas diferentes instituições, assim como por 

diferentes empresas, conectados por complexos sistemas de fluxos (marcados pelas 

relações de poder que acarretam conflitos em diferentes intensidades) permitindo a troca 

de informações, conhecimentos e aprendizados, colaborando para o desenvolvimento de 
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ciência e tecnologia, como também de inovação, esta última ocorre principalmente por 

causa da amenização da histórica distância entre as universidades e as empresas
27

. A 

intensidade da produção de CT&I vai variar entre as redes cooperativas de pesquisa em 

virtude de diversas situações, as quais podemos destacar: as relações de confiança; 

cultura de trabalhar em cooperação; conflitos;  direcionamento de recursos para o 

desenvolvimento de tais atividades no interior das redes; as competências dos 

pesquisadores participantes; a participação do setor produtivo.  

 As redes cooperativas de pesquisa concebidas por políticas públicas regionais 

colaboram para o desenvolvimento de CT&I nos estados das regiões periféricas. Além 

disso, tais redes cooperativas de pesquisa podem ser criadas pelo poder público com o 

intuito de beneficiar específicos setores econômicos em certas regiões, como por 

exemplo, o setor de Petróleo e Gás Natural nas unidades federativas do Norte e 

Nordeste.  
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 É importante deixar claro que a nossa noção de rede cooperativa de pesquisa ainda é 

incipiente e será amadurecida ao decorrer das nossas reflexões teóricas e empíricas. 
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CAPÍTULO 2 

O SETOR DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

 

2.1 O setor de Petróleo e Gás Natural e a atuação da Petrobras no Rio Grande do 

Norte. 

 Atualmente, o petróleo é a principal fonte de energia de todo o planeta e a sua 

produção/consumação afetam diretamente o sistema econômico de qualquer país, seja 

ele desenvolvido ou subdesenvolvido. Assim, como o petróleo, o gás natural é um dos 

principais combustíveis fósseis, o qual vem sendo bastante utilizado em diversas 

atividades econômicas. Segundo a ANP (2016), as extrações das duas substâncias estão, 

na maioria dos casos, associadas, pois ambas passam por processos semelhantes de 

transformação e se acumulam nos mesmos recipientes físicos, rochas sedimentares 

encontradas nas entranhas da crosta terrestre. Contudo, é válido ressaltarmos que 

existem reservatórios exclusivos, os quais só detém um tipo de substância, mas esses 

são bem mais raros.  

 A atividade petrolífera no Brasil teve início em meados do século XIX, quando 

se iniciaram as primeiras buscas por esse minério no subsolo do território nacional. De 

acordo com Oliveira e Oliveira (2015), os primeiros indícios de petróleo foram 

encontrados em 1897 no município de Bofete, localizado no interior do estado de São 

Paulo. Contudo, como ocorreu em outros municípios, a extração foi considerada 

economicamente inviável devido à ausência de tecnologias e ao baixíssimo volume 

mineral encontrado nesses respectivos locais, o que acabava tornando tal operação uma 

atividade não lucrativa. 

 Segundo Neiva (1974), em 1930 é publicado um trabalho do geólogo 

estadunidense Chester W. Washburne com o título “Petroleum geology of the state of 

São Paulo”, o qual contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento geológico e 

paleontológico do subsolo brasileiro, fazendo com que diversas empresas do setor 

privado começassem a surgir, como por exemplo: Companhia Petrolífera Brasileira, 

Companhia de Petróleo do Brasil, Sociedade Limitada Petróleos de Maraum, entre 

outras. Porém, mesmo com todos esses esforços e interesses, o petróleo em volume 

comerciável, continuava desaparecido. De acordo com Neiva (1974, p. 102), “foi em 21 
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de janeiro de 1939, quando, pela primeira vez jorrou ouro negro em volume satisfatório 

na localidade de Lobato, situado nos arredores de Salvador”.  

Entre 1939 a 1953, as atividades petrolíferas eram controladas pelo Conselho 

Nacional de Petróleo (CNP), criado pelo artigo 4º do Decreto-Lei nº 385, de 29 de abril 

de 1938. Durante o governo de Getúlio Vargas, em 1953, foi criada através da Lei 2004, 

a principal empresa estatal brasileira, a Petrobras, a qual tem por objetivo a lavra, a 

refinação, o comércio, o transporte do P&G e de seus derivados
28

. Desde então, como 

apontamos em Oliveira e Oliveira (2015), a produção nacional de petróleo e, 

posteriormente, gás natural se intensificaram através dos avanços tecnológicos e dos 

estudos geológicos que colaboraram para identificar e explorar novas bacias e campos, 

contribuindo, consequentemente, para o desenvolvimento socioeconômico do país. De 

sua criação até 1997, quando é promulgada a Lei do Petróleo, a Petrobras deteve o 

monopólio da Exploração e Produção (E&P) do P&G brasileiro. 

 Historicamente, sabemos que o setor de P&G é de suma importância para 

economia do Brasil, sobretudo para os estados produtores, como o Rio de Janeiro, 

Amazonas, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Bahia, Espírito 

Santo e Sergipe. O estado do Rio Grande do Norte está inserido na região Nordeste, 

tendo como limites as unidades federativas da Paraíba ao sul e do Ceará ao oeste, como 

também o Oceano Atlântico ao norte e a leste, como demonstra a Figura 5. De acordo 

com o IBGE (2016), o estado potiguar é composto por 167 municípios, ocupando uma 

área de aproximadamente 53 mil Km², representando cerca de 0,65% do território 

brasileiro, sendo um dos menores do país. Os municípios inseridos no Rio Grande do 

Norte estão agrupados em 4 mesorregiões
29

, as quais estão divididas em 19 

microrregiões
30

. 

 De acordo com o IBGE (2016), a população absoluta do estado potiguar é de 

aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, sendo o décimo sexto estado mais 

populoso do país. Ainda de acordo com o Instituto mencionado, três quartos da 

população é urbano, seguindo os padrões demográficos dos estados brasileiros. Em 
                                                           
28

 Atualmente, a Petrobras desenvolve essas atividades em parceria com as suas subsidiárias, 

como a Transpetro, responsável pelo transporte e armazenamento de P&G e seus derivados.  
29

 As quatro mesorregiões são: Agreste Potiguar, Oeste Potiguar, Leste Potiguar e Central 

Potiguar. 
30

 As dezenove microrregiões que constituem o estado do Rio Grande do Norte, são 

denominadas por: Angicos, Agreste Potiguar, Borborema Potiguar, Baixa Verde, Litoral 

Nordeste, Chapada do Apodi, Litoral Sul, Macaíba, Médio Oeste, Macau, Mossoró, Natal, Pau 

dos Ferros, Seridó Ocidental, Seridó Oriental, Serra de São Miguel, Serra de Santana, Umarizal 

e Vale do Açu. 
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2015, segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), 

apenas a capital Natal, Parnamirim (Região Metropolitana de Natal) e Mossoró 

possuíam mais de cem mil habitantes em seus territórios político-administrativos. O 

Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil aponta que no ano de 2013, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Rio Grande do Norte era de 0,684, sendo o décimo 

terceiro estado no ranking a nível nacional, e o primeiro em escala regional. 

 
 

Figura 5 – O Rio Grande do Norte e a sua divisão político-administrativa. 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados do IBGE (2016). 

 

 O Rio Grande do Norte é a unidade federativa brasileira mais próxima aos 

continentes da Europa e da África. O seu relevo é bastante variado, formado por 

planícies no litoral, como também por depressões e planaltos no interior. De acordo com 

o IDEMA (2016), ao longo do litoral, encontramos diversas dunas e tabuleiros 

costeiros, os quais possibilitam a formação de belas paisagens e o desenvolvimento de 

inúmeras atividades de lazer que atraem turistas não só do Brasil, mas de todo o Mundo.  

No interior do estado, encontramos o Planalto da Borborema que engloba tanto 

municípios do Rio Grande do Norte, como Currais Novos, quanto de Pernambuco e da 

Paraíba. De acordo com a realização dos estudos topográficos do Serviço Geológico do 
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Brasil (CPRM) em 2015, a Serra do Coqueiro, a qual faz parte do Planalto da 

Borborema, situada no extremo oeste do estado, abriga o ponto mais alto do Rio Grande 

do Norte, a 868 metros de altitude a cima do nível do mar. A Chapada do Apodi, 

também localizada no interior potiguar, está presente no noroeste do estado, mais 

especificamente em Apodi, Baraúna, Felipe Guerra e Governador Dix-Sept Rosado. A 

Depressão Sertaneja São Francisco engloba tanto municípios do Rio Grande do Norte, 

quanto de Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Ceará e Paraíba. 

 Segundo o IDEMA (2016), os solos do Rio Grande do Norte são latossólicos no 

Litoral Oriental, luvissólicos no Seridó, chernossólicos em grande parte da Chapada do 

Apodi, argissólico no Alto Oeste e neossólicos nas margens dos rios. De acordo com 

Pontes (2013), há oito importantes rios no estado potiguar, denominados por: Piranhas-

Açu, Apodi-Mossoró, Potengi, Ceará-Mirim, Trairi, Jacu, Curimataú e Seridó. Tais rios, 

na nossa concepção, são importantes para o desenvolvimento das atividades econômicas 

presentes no estado, sobretudo aquelas relacionadas à agropecuária e à indústria, como 

também para a vida dos indivíduos que habitam o território do estado em questão, 

principalmente aqueles situados nos municípios do interior, os quais convivem com o 

problema da seca.  

 De acordo com o IDEMA (2016), o clima predominante em grande parte do Rio 

Grande do Norte é o semiárido, principalmente no interior e no Litoral Norte, marcado 

por chuvas escassas e irregulares, além das elevadas temperaturas. Nas áreas de maior 

altitude e nos municípios do Litoral Oriental, encontramos índices maiores de 

precipitação e temperaturas mais amenas. A vegetação do estado é, de certa forma, 

variada. A caatinga ocupa a maior parte, justamente por estar relacionada ao clima 

semiárido, mas também encontramos o cerrado, os manguezais, resquícios da Mata 

Atlântica, florestas da serra, floresta ciliar de carnaúba, como também vegetações 

típicas das praias e das dunas.  

 Assim como os mangues, os resquícios de Mata Atlântica e as vegetações típicas 

das praias e dunas podem ser encontrados no Litoral Norte, como também, com mais 

intensidade, no Litoral Oriental. Segundo o IBGE (2016), a caatinga, como já 

mencionamos, se faz presente em praticamente todo o estado, principalmente nos 

municípios do interior, como por exemplo, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. As 

florestas ciliar de carnaúba são vistas em Mossoró, Açu, Apodi e no Litoral Norte, 

sobretudo em Macau. Já as florestas de serra, estão situadas na parte sudoeste do estado, 
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nos municípios localizados no Planalto da Borborema, a exemplo de Venha-Ver, São 

Miguel, Coronel João Pessoal, Luís Gomes e Doutor Severiano. 

 Segundo o IBGE (2016), em 2012, o PIB do Rio Grande do Norte era de 

aproximadamente 39,5 bilhões. De acordo com este Instituto, 3,4% do PIB estavam 

associados à agropecuária, 23,9% à indústria e 72,7% aos serviços. As participações 

percentuais destes respectivos setores no PIB potiguar seguem a mesma linha da 

dinâmica econômica dos demais estados do país, na qual observamos o predomínio do 

último sobre os dois primeiros. Contudo, é válido ressaltar que apesar da divisão 

estabelecida pelo IBGE para calcular o PIB de um país, região, estado ou município, as 

atividades inseridas nos três setores econômicos podem estar altamente relacionadas, 

pois o circuito produtivo de um bem qualquer pode englobar atividades destes 

diferentes grupos. Além disso, o desenvolvimento de uma respectiva atividade do setor 

da agropecuária, por exemplo, pode colaborar no desenvolvimento, ou na estagnação, 

daquelas vinculadas aos serviços, sobretudo, ao comércio.  

 As atividades econômicas desenvolvidas no estado potiguar estão distribuídas de 

maneira heterogênea sobre o espaço. Nas microrregiões do Litoral Oriental, segundo 

Pontes (2013), encontramos a existência de uma economia canavieira, da 

carcinocultura, como também das atividades turísticas, as quais são importantes para o 

desenvolvimento socioeconômico dos municípios situados nesta localidade, 

principalmente de Natal. A capital também se destaca no ramo da construção civil, 

assim como o município de Mossoró. No Agreste Potiguar e no Seridó Oriental e 

Ocidental, há relevantes rebanhos bovinos, os quais são utilizados para produzir carne 

vermelha, como também produtos lácteos. Também nestas microrregiões, 

principalmente no Seridó, encontramos o desenvolvimento de atividades ligadas à 

mineração. Segundo Pontes (2013), o Rio Grande do Norte é uma das mais promissoras 

áreas em termos de recursos minerais, devido, justamente, a sua diversidade
31

. Muitos 

dos minerais produzidos nestas localidades, mais especificamente em Parelhas, Acari, 

Currais Novos e Carnaúba dos Dantas, os quais se desenvolveram a partir da 

garimpagem, são exportados para outros estados, como também para o exterior.  Além 

da produção de carne vermelha, leite e da mineração, o Seridó também se destaca na 

indústria têxtil. 

                                                           
31

 Segundo Pontes (2013), nas microrregiões do Seridó, encontramos diversos minérios, entre 

eles: scheelita, calcário, mármore, diatomita, columbita, amianto, fluorita, rochas ornamentais, 

materiais para construção civil, entre outros.  
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 Segundo Azevedo (2013), há no Vale do Açu, o desenvolvimento de atividades 

associadas à agricultura irrigada. Nos vales dos rios Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró, 

mais especificamente em Baraúna, Ipanguaçu, Açu, Apodi, Caraúbas e Mossoró, há 

uma grande produção de frutas tropicais. Ainda de acordo com Azevedo (2013), esses 

municípios formam o Polo Fruticultor, o qual produz melão, banana, manga, melancia, 

mamão, entre outros, voltados, em grande parte, à exportação para o mercado 

internacional. Já as atividades de serviços e comércio estão presentes em todo o estado, 

com maior intensidade nas grandes cidades, sendo muito importantes para o PIB do Rio 

Grande do Norte, como já mencionamos.  

 Segundo Câmara (2013), nas microrregiões do norte e noroeste do estado 

potiguar destacam-se a economia salineira, a produção de energia eólica e as atividades 

associadas ao setor de P&G. A extração do sal marinho é responsável por 95% de toda a 

produção no Brasil, como aponta o IBGE (2015). Tal atividade, segundo Pontes (2013), 

visa suprir as demandas do produto no mercado interno brasileiro. O setor de P&G do 

Rio Grande do Norte engloba 17 municípios, formando a Área do P&G Potiguar, como 

podemos observar na Figura 6
32

. Segundo a ANP (2016), tais municípios são: Açu, Alto 

do Rodrigues, Apodi, Areia Branca, Carnaubais, Caraúbas, Felipe Guerra, Grossos, 

Guamaré, Governador Dix-Sept Rosado, Macau, Mossoró, Pendência, Porto do 

Mangue, Serra do Mel, Tibau e Upanema. Apesar da importante atuação da Petrobras 

no desenvolvimento das atividades relacionadas ao P&G nesses municípios, a história 

deste setor no Rio Grande do Norte teve início ainda na segunda metade do século XIX, 

antes da chegada da estatal nas terras potiguares.  
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 Galinhos, outro município produtor de P&G, situado na Microrregião de Macau, tem a sua 

produção irrelevante quando comparada aos demais inseridos no recorte espacial em questão. 
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Figura 6 – Municípios potiguares produtores de P&G. 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da ANP (2016). 

 

  

 A descoberta do P&G e o início da E&P no Rio Grande do Norte ocorreram de 

maneira lenta e gradual. De acordo com Neto (2007), em 1853, o padre Florêncio 

Gomes de Oliveira, em seus estudos geológicos, notou indícios da presença de uma 

substância betuminosa nas áreas de várzea do rio Apodi-Mossoró. O padre, natural da 

antiga Vila de Mossoró, além de geólogo, era político, jornalista e botânico. Ainda de 

acordo com o autor, o farmacêutico químico Jerônimo Rosado, em 1908, constatou a 

presença de um líquido negro e pastoso no açude do Governo Estadual na Vila de 

Caraúbas. Porém, naquela época, os habitantes da vila ainda não relacionavam o 

material encontrado com a presença do petróleo. Tal substância viscosa era utilizada 

pelos vileiros para ascender lampiões com o fito de iluminar a cidade.   

 De acordo com Neto (2007), em 1922, o geólogo norte-americano John Casper 

Branner divulgou um trabalho apontando a possibilidade da existência de petróleo em 

alguns estados do Nordeste brasileiro, entre eles, a Bahia, o Maranhão e o Rio Grande 

do Norte. Ainda segundo o autor, outras pesquisas também indicavam a possível 
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presença do petróleo em terras potiguares, entre elas os esforços desenvolvidos por 

Luciano Jaques de Moraes. O cientista brasileiro, o qual era especialista na geologia do 

Rio Grande do Norte, alegava que a estrutura geológica do território potiguar permitiria 

o acúmulo de petróleo no subsolo do estado.  

 A partir de 1940, a possibilidade da existência de petróleo no Rio Grande do 

Norte passou a chamar atenção do Governo Brasileiro, devido, sobretudo, ao 

desenvolvimento dos diversos estudos realizados por pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros. Segundo Rocha (2013), em 1943, o Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) realizou as primeiras pesquisas governamentais no estado potiguar.  

 Os trabalhos elaborados por diversos pesquisadores associados aos esforços do 

DNPM no Rio Grande do Norte fizeram com que os habitantes dos municípios que 

poderiam abrigar ricas jazidas de petróleo, se animassem com tal possibilidade. Entre 

eles, destacamos o ilustre Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, nascido em 1920 em 

Mossoró, filho do farmacêutico químico que mencionamos. Seus esforços foram 

importantes para a descoberta de petróleo no estado potiguar, sobretudo, no seu 

município de origem. Segundo o jornal O Mossoroense, publicado em 22 de Dezembro 

de 2005, Vignt-un, em 1945, entusiasmado pelos trabalhos publicados por John Branner 

e Luciano Moraes, escreveu diversos artigos para os jornais da época chamando atenção 

dos pesquisadores e do Governo Brasileiro sobre a possibilidade da existência de 

petróleo em Mossoró. Em 1955, Vignt-un “profetizou” em seu artigo publicado no 

jornal da cidade O Poti, ao alegar que acreditava que algum dia o petróleo jorraria do 

solo potiguar em volume economicamente viável. Vignt-un sabia que a possível E&P de 

petróleo no Rio Grande do Norte, seria de suma importância para o desenvolvimento 

socioeconômico do estado, mais especificamente, dos municípios produtores.   

 Em 1956 foram perfurados os primeiros poços pela Petrobras no Rio Grande do 

Norte, mais especificamente nos municípios de Grossos e Macau. Contudo, apesar da 

presença do petróleo, o volume encontrado era insatisfatório, fazendo com que os poços 

fossem considerados economicamente inviáveis e logo lacrados, frustrando, ainda que 

temporariamente, os habitantes que lá residiam, como aponta Neto (2007). Rocha(2010) 

alega que entre 1957 e o início década de 1970, a Petrobras realizou uma série de 

pesquisas no Rio Grande do Norte, visando encontrar o tão sonhado líquido negro. 

Neste intervalo de tempo, alguns poços foram perfurados, sobretudo em Mossoró, mas 

hora o petróleo vinha misturado com água, hora o seu volume era insuficiente.  
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 Segundo a ANP (2016), foi em novembro de 1973 que a Petrobras descobriu, 

pela primeira vez, petróleo em volume comerciável e de extração viável no mar do Rio 

Grande do Norte. Em 1976 teve início a E&P no estado, quando foi perfurado pela 

estatal um poço no campo marítimo de Ubarana, situado na costa do município de 

Guamaré. Já a E&P terrestre se deu primeiramente em Mossoró, três anos após o 

começo das atividades em Ubarana. Segundo Neto (2007), entre 1975 e 1976, quando a 

Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) perfurou poços para 

abastecer o município mossorense, observou que a água que jorrava tinha tonalidade 

escura e misturada com petróleo. Ainda de acordo com o autor, o mesmo fato ocorreu 

neste período durante as escavações para a construção das piscinas do Hotel Termas 

Mossoró. Finalmente em 1979, através dos esforços da Petrobras, a qual buscava 

ampliar a produção de petróleo no Brasil, visando impulsionar a economia e a 

autossuficiência no mercado internacional, foi perfurado o primeiro poço terrestre 

economicamente viável. Segundo Neto (2007), após o começo da E&P do petróleo de 

maneira efetiva em Mossoró, a Petrobras intensificou suas atividades para outros 

municípios do noroeste do Rio Grande do Norte. Com o desenvolvimento da atividade 

petrolífera, a exploração do gás natural se tornou gradativamente mais viável no estado 

potiguar devido aos avanços da técnica, à conscientização ambiental e à valorização 

dessa substância nos mercados nacional e internacional.  

  Toda a história, aqui brevemente contada, sobre o começo da E&P de P&G em 

terras potiguares, assim como o desenvolvimento das atividades relacionadas ao setor 

nos últimos anos, as quais abordaremos durante o presente subcapítulo, se passam na 

Bacia Potiguar. Segundo Matos (1992), a bacia sedimentar mencionada está situada ao 

noroeste do Rio Grande do Norte e ao extremo leste do Ceará, representada por um rifte 

formado a partir do Neojurássico, durante a separação das Placas Sulamericana e 

Africana. Ao analisar as Figuras 7 e 8 é possível notar que grande parte dos seus 

campos e, consequentemente, dos poços de E&P de P&G são terrestres. É válido 

ressaltar, ao observar a Figura 8, que no Rio Grande do Norte não há atividades 

relevantes associadas ao setor nos poços perfurados nos municípios que não compõem a 

Área do P&G Potiguar, por diversos motivos, entre eles: a inexistência das substâncias 

procuradas; o baixo volume de P&G; a dificuldade da exploração; a mistura, com 

grande intensidade, da água com o óleo; entre outros fatores.  
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Figura 7 – Localização espacial dos campos E&P de P&G da Bacia Potiguar. 

Fonte: Elaboração própria através dos dados fornecidos pela ANP (2016) 
 

Figura 8 – Localização espacial dos poços de E&P de P&G da Bacia Potiguar. 

 
Fonte: Elaboração própria através dos dados da ANP (2016).  
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 Segundo Alves (2012), a partir da perfuração do primeiro poço de extração 

economicamente viável no campo marítimo de Ubarana, a Petrobras instalou um 

sistema de engenharia dotado de complexos objetos que realizam importantes funções 

para o setor na Bacia Potiguar. De acordo com a ANP (2016), a Petrobras coordena suas 

atividades nesta bacia através da Unidade de Negócio de Exploração e Produção do Rio 

Grande do Norte e do Ceará (UN-RNCE). Câmara (2013) e a ANP (2016) alegam que a 

unidade é responsável pela exploração, desenvolvimento e produção de P&G realizados 

pela Petrobras na Bacia Potiguar, além de desenvolver o tratamento e processamento de 

tais substâncias.  

 A UN-RNCE, apesar de administrar a E&P de P&G realizada pela Petrobras na 

Bacia Potiguar, detém maior atenção nas atividades desenvolvidas no Rio Grande do 

Norte, devido, como notamos nas Figuras 8 e 7, à distribuição espacial desigual dos 

campos desta bacia sedimentar, os quais estão concentrados no espaço norte rio-

grandense. De acordo com Alves (2012), as sedes administrativas da UN-RNCE no Rio 

Grande do Norte estão instaladas em Natal, Mossoró e Alto do Rodrigues. Apesar da 

capital potiguar não produzir P&G, trata-se do principal ponto luminoso do estado, no 

qual são tomadas as principais decisões que regem toda a unidade federativa. Segundo a 

ANP (2016) e Alves (2012), além das sedes situadas nesses três municípios, ao longo 

do Rio Grande do Norte podemos encontrar, com maior intensidade na Área do P&G 

Potiguar, diversos objetos da Petrobras relacionados às atividades do setor estudado, 

como por exemplo: sondas de perfuração, estações de coleta, linhas de surgência, 

estações de transferência, oleodutos, gasodutos, bombas de varetas de sucção, um 

vaporduto, um polo industrial petroquímico, uma refinaria considerada extremamente 

moderna e eficiente, entre outros artefatos.  

 Como já sabemos, o Rio Grande do Norte, inserido na Bacia Potiguar, produz 

tanto petróleo, quanto gás natural, mas com diferentes intensidades. Ao analisar a 

Tabela 5, notamos que entre 1992 e 2012 o estado potiguar foi o segundo que mais 

produziu petróleo no Brasil, com uma participação relativa de 5,6% do total produzido 

no país. De acordo com a ANP (2016), nesse mesmo período, o Rio Grande do Norte 

foi a unidade federativa com a maior produção petrolífera onshore
33

, representando 

33,5% do total da produção brasileira em terra, o que pode ser explicado pelo imenso 
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 Segundo a ANP (2016), o termo “onshore” retrata as atividades de P&G realizadas em terra. 
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número e pela fertilidade, na substância aqui analisada, dos campos terrestres de E&P 

da Bacia Potiguar. 

 Porém, apesar do destaque do Rio Grande do Norte, podemos observar na 

Tabela 5 a diminuição na quantidade de barris produzidos no estado entre 1992 e 2012. 

Segundo a ANP (2016), tal fato ocorreu devido ao estágio maduro que já se encontrava 

a Bacia Potiguar, ou seja, o petróleo lá encontrado estava, a cada ano, em menor 

quantidade e mais difícil de ser explorado. Mesmo ocupando a segunda colocação na 

produção total de petróleo no período entre 1992 e 2012, podemos notar na Tabela 5 

que de 2006 a 2012, o Espírito Santo, inserido nas Bacias de Campos e Espírito Santo, 

produziu quase três vezes mais que o estado potiguar, devido, sobretudo, ao começo da 

exploração do Pré-Sal, o qual teve o primeiro poço perfurado em 2006, como aponta a 

ANP (2016).  

 Outros estados que se destacaram na produção de petróleo entre 1992 e 2012, 

foram o Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe e Amazonas. É interessante destacarmos o 

estado carioca, o qual foi e ainda é o maior produtor de petróleo do país, com uma 

imensa “vantagem” em comparação aos demais, tanto que a sua participação em relação 

ao total produzido no período mencionado foi de 78,6 %. O Rio de Janeiro, como 

podemos notar na Tabela 5, só produz petróleo offshore
34

, representando 91,8% da 

produção marítima brasileira entre 1992 e 2012. Tal fato ocorre pelo motivo do estado 

estar inserido nas Bacias de Campos e Santos, as quais só possuem campos marítimos e 

de alta fertilidade, sobretudo, devido à presença das jazidas encontradas nas camadas do 

Pré-Sal.  

 Diferentemente da produção petrolífera, o Rio Grande do Norte não se destaca 

na E&P de gás natural. De acordo com a Tabela 6, apesar de ter uma participação de 

6,6% em relação ao gás produzido em todo o Brasil entre 1992 e 2012, o estado 

potiguar, nesse período, era apenas o quinto maior produtor. Analisando a Tabela 6, 

podemos notar que o Rio Grande do Norte chegou a ser o terceiro que mais produziu 

entre 1992 e 1998, mas a sua participação em relação ao total produzido no país foi 

gradativamente diminuindo entre 1999 e 2005, representando 8,4% do total produzido, 

e 2006 a 2012, refletindo apenas 3,8% da produção brasileira de gás natural.  

 O Rio Grande do Norte produziu menos gás natural no período entre 1992 e 

2012 do que o Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas e o Espírito Santo. Ao observar a 
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Tabela 6, notamos que o estado carioca foi o maior produtor de gás natural no período 

mencionado, representando 43,1% da produção brasileira. Assim como ocorre na 

produção petrolífera, o Rio de Janeiro só desenvolve tal atividade offshore, 

demonstrando que as Bacias de Santos e Campos só possuem campos marítimos de 

P&G. 

 De acordo com a Tabela 6, a E&P de gás natural no Rio Grande do Norte 

ocorrem, em sua grande parte, no mar, diferentemente das atividades petrolíferas que se 

dão basicamente em terra. Apesar da estreita ligação entre a produção de petróleo e de 

gás natural, podemos alegar, baseados na ANP (2016) e nas Tabelas 5 e 6, que os 

numerosos campos terrestres da Bacia Potiguar não são tão férteis em gás natural, como 

são em petróleo, e, por sua vez, os poucos campos marítimos, como Ubarana e Agulha, 

detêm mais a primeira do que a segunda substância. 
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Tabela 5 – Produção total de  petróleo em terra e mar por unidades federativas entre 1992 e 2012. 

 Fonte: Elaboração própria através dos dados fornecidos pela ANP (2016).  

* Entre 2009 e 20012, o Paraná não produziu petróleo. 

** No BRASIL não contamos com Santa Catarina, que apesar de ser produtor de petróleo, a sua produção é irrelevante quando a comparamos com outros 

estados. 

Unidades Federativas 1992-1998 1999-2005 2006 – 2012 PRODUÇÃO 1992 -2012 

Números absolutos em 

mil barris (Mbll) 
Terra Mar Total Terra Mar Total Terra Mar Total Terra Mar Total 

Rio de Janeiro 0 1.307.600 1.307.600 0 2.877.567 2.877.567 0 3.917.953 3.917.953 0 8.103.120 8.103.120 

Rio Grande do Norte 186.415 26.172 212.587 180.867 28.623 209.490 133.043 20.515 153.558 500.325 75.310 575.635 

Espírito Santo 21.212 3.702 24.914 47.284 18.607 65.891 37.176 415.047 452.223 105.672 437.356 543.028 

Bahia 138.880 4.998 143.878 114.915 11 114.926 108.065 1.653 109.718 361.860 6.662 368.522 

Sergipe 70.154 22.406 92.560 70.719 24.241 94.960 85.199 22.891 108.090 226.072 69.538 295.610 

Amazonas 44.525 0 44.525 104.180 0 104.180 87.542 0 87.542 236.247 0 236.247 

Ceará 8.106 32.049 40.155 6.049 29.428 35.477 4.405 17.906 22.311 18.560 79.383 97.943 

Alagoas 12.106 407 12.513 15.970 1.677 17.647 15.790 767 16.557 43.866 2.851 46.717 

Paraná* 0 16.332 16.332 0 12.009 12.009 0 4.079 4.079 0 32.420 32.420 

São Paulo 0 8.196 8.196 0 4.222 4.222 0 4.089 4.089 0 16.507 16.507 

BRASIL** 481.398 1.421.862 1.903.260 539.984 2.996.385 3.356.369 471.220 4.407.900 4.879.120 1.492.602 8.823.147 10.315.749 

Participação Relativa 

(%) 
Terra Mar Total Terra Mar Total Terra Mar Total Terra Mar Total 

Rio de Janeiro 0,0 92,0 68,7 0,0 96,0 85,7 0,0 88,9 80,3 0,0 91,8 78,6 

Rio Grande do Norte 38,7 1,8 11,2 33,5 1,0 6,2 28,2 0,5 3,1 33,5 0,9 5,6 

Espírito Santo 4,4 0,3 1,3 8,8 0,6 2,0 7,9 9,4 9,3 7,1 5,0 5,3 

Bahia 28,8 0,4 7,6 21,3 0,0 3,4 22,9 0,0 2,2 24,2 0,1 3,6 

Sergipe 14,6 1,6 4,9 13,1 0,8 2,8 18,1 0,5 2,2 15,1 0,8 2,9 

Amazonas 9,2 0,0 2,3 19,3 0,0 3,1 18,6 0,0 1,8 15,8 0,0 2,3 

Ceará 1,7 2,3 2,1 1,1 1,0 1,1 0,9 0,4 0,5 1,2 0,9 0,9 

Alagoas 2,5 0,0 0,7 3,0 0,1 0,5 3,4 0,0 0,3 2,9 0,0 0,5 

Paraná 0,0 1,1 0,9 0,0 0,4 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,3 

São Paulo 0,0 0,6 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 

BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 6 – Produção total de gás natural em terra e mar por unidade federativa entre 1992 e 2012. 

Unidades Federativas 1992-1998 1999-2005 2006 – 2012 PRODUÇÃO 1992 -2012 

Números absolutos em 

milhões de m³ (MMm³) 
Terra Mar Total Terra Mar Total Terra Mar Total Terra Mar Total 

Rio de Janeiro 0 23.670 23.670 0 45.511 45.511 0 65.359 65.359 0 134.540 134.540 

Bahia 11.785 195 11.980 13.973 157 14.130 8.962 11.150 20.112 34.720 11.502 46.222 

Amazonas 2.343 0 2.343 18.084 0 18.084 26.641 0 26.641 47.068 0 46.068 

Espírito Santo 1.673 88 1.761 2.812 156 2.968 807 15.884 16.691 5.292 16.128 21.420 

Rio Grande do Norte 1.325 4.571 5.896 2.423 6.410 8.833 1.970 3.863 5.833 5.718 14.844 20.562 

Sergipe 471 4.791 5.262 460 4.918 5.378 659 5.541 6.200 1.590 15.250 16.840 

Alagoas 3.934 265 4.199 5.215 1.088 6.303 4.582 799 5.381 13.731 2.152 15.883 

São Paulo 0 3.138 3.138 0 2.771 2.771 0 4.781 4.781 0 8.190 8.190 

Ceará 7 650 657 5 758 763 5 506 511 17 1.914 1.931 

Paraná* 0 666 666 0 362 362 0 95 95 0 1.123 1.123 

BRASIL** 21.538 38.024 59.562 42.972 62.131 105.103 43.626 107.978 151.604 108.136 205.643 313.779 

Participação Relativa 

(%) 

1992-1998 1999-2005 2006 – 2012 PRODUÇÃO 1992 -2012 

Terra Mar Total Terra Mar Total Terra Mar Total Terra Mar Total 

Rio de Janeiro 0,0 62,2 39,8 0,0 73,1 43,5 0,0 60,5 43,1 0,0 65,6 43,1 

Bahia 54,6 0,5 20,1 32,5 0,3 13,4 20,5 10,4 13,3 32,1 5,6 14,7 

Amazonas 10,9 0,0 3,9 42,1 0,0 17,2 61,1 0,0 17,6 43,5 0,0 14,7 

Espírito Santo 7,8 0,2 3,0 6,5 0,3 2,8 1,8 14,7 11,0 4,9 7,8 6,8 

Rio Grande do Norte 6,2 12,0 9,9 5,6 10,3 8,4 4,5 3,6 3,8 5,3 7,2 6,6 

Sergipe 2,2 12,6 8,8 1,1 7,9 5,1 1,5 5,1 4,1 1,5 7,4 5,4 

Alagoas 18,3 0,7 7,0 12,2 1,8 6,0 10,6 0,7 3,5 12,7 1,0 5,1 

São Paulo 0,0 8,3 5,3 0,0 4,5 2,6 0,0 4,4 3,2 0,0 4,0 2,6 

Ceará 0,0** 1,7 1,1 0,0** 1,2 0,7 0,0** 0,5 0,3 0,0** 0,9 0,6 

Paraná 0,0 1,8 1,1 0,0 0,6 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,4 

BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria através dos dados fornecidos pela ANP (2016). 

* Entre 2009 e 20012, o Paraná não produziu gás natural. 

** Há produção de Gás Natural, mas não atingi 0,1% do total produzido no Brasil.
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 A relevante produção terrestre de petróleo no Rio Grande do Norte ocorre de 

maneira heterogênea na Área do P&G Potiguar. Através da Figura 9, podemos notar o 

destaque de Mossoró entre 2000 e 2012 perante os demais municípios inseridos no 

recorte espacial selecionado. Segundo a ANP (2016), Mossoró é o principal município 

produtor de petróleo em terra do Brasil, devido à presença de 23 campos férteis em 

“óleo negro” inseridos em seu território, entre eles: Trinca Ferro, Maçarico, São 

Manoel, Pajeú, Fazenda Curral, Barrinha e Canto do Amaro. 

  

Figura 9 – Distribuição espacial da produção terrestre de petróleo na Área do P&G Potiguar. 

Produção total, em Mbbl, entre 2000 e 2012. 

Fonte: Elaboração própria através dos dados fornecidos pelo IDEMA (2015). 

 

 O Canto do Amaro é considerado pela Petrobras (2016) o principal campo 

terrestre de petróleo do Brasil. Situado nos municípios de Mossoró e Areia Branca, o 

campo foi descoberto em novembro de 1985, e em 2015 já contava com cerca de 1.650 
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poços de P&G, com destaque para a produção petrolífera. Segundo informações da 

ANP (2009), o Canto do Amaro poderá ser desativado em 2026, justamente quando as 

atividades lá desenvolvidas não mais serão economicamente viáveis, devido ao baixo 

volume e à dificuldade para extrair o petróleo, refletindo o estágio cada vez mais 

maduro da Bacia Potiguar, prejudicando o setor de P&G do Rio Grande do Norte.  

 Na Área do P&G Potiguar, como aponta a Figura 9, percebemos que além de 

Mossoró, os municípios de Areia Branca, Macau, Apodi, Açu e Alto do Rodrigues 

também se destacam na E&P de petróleo. Dentre os municípios que compõem a Área 

do P&G Potiguar, também é interessante destacarmos Guamaré, conhecido por abrigar 

um dos principais polos industriais petroquímicos do Hemisfério Sul, o Polo Industrial 

de Guamaré, o qual podemos observá-lo através da imagem de satélite da Figura 10. 

 

Figura 10 – Imagem de satélite do Polo Industrial de Guamaré. 

Fonte: Google Earth Pro (2016). 

  

 Segundo Neto (2007, p. 163), “o Polo Industrial de Guamaré teve suas operações 

iniciadas em 1983, com o fito de beneficiar o P&G oriundos dos campos terrestres e 

marítimos da Bacia Potiguar”. De acordo com Rocha (2013), o Polo, coordenado pela 

UNRN-CE da Petrobras, conta com diversas instalações da estatal, entre elas, a Unidade 

de Tratamento e Processos Fluídos (UTPF), voltada às atividades envolvendo o refino 
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do gás natural, e a recente Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC), responsável pelas 

operações relacionadas ao processamento do petróleo. 

 Segundo a ANP (2016), UTPF, construída paralelamente à edificação do Polo, 

conta com três unidades de processamento de gás natural, além de estações e 

subestações de água. Ainda de acordo com a agência, a UTPF é responsável pelo 

armazenamento e processamento do gás natural extraído no Rio Grande do Norte, como 

também em outros estados. De acordo com Rocha (2013), os produtos resultantes do 

refinamento do gás são destinados ao abastecimento do mercado estadual, através da 

distribuição realizada pela Companhia Potiguar de Gás (POTIGAS), e à 

comercialização com outros estados, entre eles, o Ceará, a Paraíba e Pernambuco.  

 De acordo com a Petrobras (2016) aponta que em 2008 com a alta do preço do 

barril de petróleo, algumas aplicações orçamentárias, antes consideradas 

economicamente inviáveis, foram realizadas no Brasil. De acordo a estatal, em 2009, 

um investimento na área de refino de petróleo no Rio Grande do Norte chamou a 

atenção da economia brasileira, a aplicação de 215 milhões de dólares na ampliação das 

instalações do Polo Industrial de Guamaré, tendo como destaque a criação da RPCC.  

 A RPCC da Petrobras tem como objetivo refinar o petróleo extraído no Rio 

Grande do Norte e em outros estados. Tal instalação produz diesel, querosene de 

aviação, nafta petroquímica e gasolina automotiva. De acordo com a Petrobras (2016), a 

implantação da RPCC no Polo Industrial de Guamaré colaborou para que o Rio Grande 

do Norte tornasse autossuficiente nos principais derivados de petróleo. Além de 

abastecer o mercado estadual, o excedente é comercializado com outras unidades 

federativas do Nordeste.  

 Apesar da Petrobras e o Poder Público (MCTI e ANP) serem essenciais no 

desenvolvimento das atividades de P&G no Rio Grande do Norte, outros atores também 

fazem parte deste setor. Buscamos dividi-los em três grupos: empresas privadas que, 

sob a licença da ANP, exploram e produzem P&G; firmas que prestam serviços 

terceirizados às empresas responsáveis pela E&P; centros de CT&I, a exemplo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que desenvolvem parcerias com 

empresas do setor produtivo e com o Governo Federal. Com exceção do terceiro grupo, 

o qual discutiremos ao longo da nossa investigação, achamos importante aqui dissertar 

sobre os dois primeiros. 

 O primeiro grupo, formado por empresas privadas exploradoras e produtoras  

tanto de petróleo, quanto de gás natural, começou a desenvolver suas atividades em 
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território brasileiro após a promulgação da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 

também conhecida como a Lei do Petróleo. Tal ato governamental, inserido em uma 

agenda neoliberal, como também em um período marcado pelas privatizações de setores 

econômicos considerados estratégicos, fez com que a Petrobras deixasse de ser a única 

empresa autorizada a explorar e produzir P&G, quebrando o monopólio da estatal, 

estabelecido desde a sua criação. A ANP, tão citada em nossas páginas, foi criada a 

partir desta Lei com o fito de regular as atividades relacionadas ao setor de P&G 

desenvolvidas no Brasil, principalmente a E&P. A agência é responsável por realizar 

leilões, chamados de Rodadas de Licitações, os quais permitem que as empresas, 

incluindo a Petrobras, possam explorar partes das bacias, denominadas de Blocos de 

Concessão
35

. Segundo a Lei do Petróleo, as empresas privadas que desejam participar 

dos leilões da ANP, necessitam fixar uma sede administrativa no Brasil e seguir as leis 

brasileiras. 

  Analisando a Figura 11, podemos notar que além da Petrobras, várias empresas 

do setor privado estão fixadas, por meio da 12ª Rodada de Licitação da ANP, na Área 

do P&G Potiguar, explorando os seus campos, entre elas, a UTC, Sonangol, 

Petrosynergy, Petrogal e Partex. Tais firmas também instalaram seus próprios objetos na 

Bacia Potiguar, mas se beneficiaram daqueles já existentes, pertencentes à Petrobras, 

principalmente das instalações de processamento de P&G inseridas no Polo Industrial 

de Guamaré.  

 A UTC é uma empresa brasileira que desenvolve trabalhos nas áreas de 

engenharia, investimentos, desenvolvimento imobiliário, além de E&P de P&G. Com 

matriz em São Paulo, a empresa possui um escritório estadual no município de Mossoró 

e atua em oito campos na Área do P&G Potiguar, mais especificamente nos municípios 

Governador Dix Sept-Rosado, Mossoró e Caraúbas. Segundo a ANP (2016), a UTC é a 

empresa privada de maior destaque neste setor no Rio Grande do Norte. 

 A Sonangol, companhia de origem angolana, foi criada em 1976 e mantêm a sua 

matriz em Luanda. Com sede administrativa nacional no Rio de Janeiro e escritório 

estadual em Açu, a empresa opera em dois campos situados neste mesmo município. A 

                                                           
35

 É válido ressaltar que mesmo a Petrobras não mantendo seu monopólio, a estatal conta com 

uma série de benefícios nas Rodadas de Licitações,  permitindo que a riqueza produzida através 

dos nossos recursos naturais (P&G) possa contribuir para o desenvolvimento socioeconômico 

brasileiro. Fizemos questão de fazer tal ressalva, pois há grupos políticos, alinhados ao capital 

estrangeiro, com interesse de acabar com os privilégios da Petrobras estabelecidos na Lei do 

Petróleo, justamente para fazerem fortunas próprias, entregando a nossa principal riqueza aos 

grandes capitalistas.   
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Petrosynergy faz parte do Grupo Synergy que atua em diversos mercados nos países da 

América Latina, com destaque para o setor aéreo. Fundado por um boliviano, o grupo 

tem matriz instalada no Rio de Janeiro, e no Rio Grande do Norte possui um escritório 

em Mossoró, atuando nos campos localizados em Serra do Mel, Areia Branca e Macau.  

 

Figura 11 – E&P dos campos da Área do P&G Potiguar por empresas participantes da 12ª 

Rodada de Licitação da ANP. 

 
Fonte: Elaboração do autor através dos dados oferecidos pela ANP (2016). 

 

 Através da Figura 11, podemos notar a presença de duas empresas portuguesas, 

a Petrogal e a Partex, que exploram e produzem P&G nos campos terrestres do Rio 

Grande do Norte. Ambas instalaram suas sedes nacionais em Recife. A Petrogal, a qual 

possui escritórios estaduais em Serra do Mel e Natal, opera nos campos situados em 

Porto do Mangue, Macau, Pendências e no próprio município de Serra do Mel. A Partex 

alojou o seu escritório estadual em Mossoró e atua nos campos localizados neste 

município e em Governador Dix Sept-Rosado. 
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 A ANP (2016) alega que mesmo com a Lei do Petróleo e, consequentemente, 

com a atuação do setor privado, a Petrobras ainda controla cerca de 95% das atividades 

de E&P do setor de P&G no Rio Grande do Norte. Podemos notar na Figura 11 que 

grande parte dos campos é operada pela Petrobras, inclusive o campo terrestre de Canto 

do Amaro e todos os campos offshore. Portanto, é interessante recordamos as Tabelas 5 

e 6 onde trazemos as produções de P&G por unidade federativa, para afirmar que 

mesmo aquelas atividades que ocorreram após a Lei do Petróleo, ou seja, após 1997, 

foram realizadas, em sua grande maioria, pela Petrobras.     

  O segundo grupo inserido no setor de P&G, é formado por empresas que 

prestam serviços terceirizados à Petrobras e às companhias privadas. exploradoras e 

produtoras no estado potiguar. Procuramos dividi-lo em dois subgrupos. O primeiro 

subgrupo é composto por empresas que oferecem serviços especializados diretamente 

relacionados às atividades de E&P de P&G, como por exemplo: perfuração de poços; 

caldeiraria; transporte de substâncias tóxicas e inflamáveis; serviços de mergulho; 

análises geológicas; soldagem; fornecimento e manutenção de equipamentos, entre 

outros. De acordo com as informações coletadas na Federação das Indústrias do Rio 

Grande do Norte (FIERN) em 2016, podemos citar como exemplos a Schlumberger, 

Baker, Halliburton, GeoPetro, Empercom e Engepetrol.  O segundo subgrupo é 

constituído por empresas que prestam serviços às firmas exploradoras, mas que não 

estão diretamente associados às atividades de E&P de P&G, tendo como exemplo: 

segurança e manutenção das instalações das empresas; atividades administrativas; 

assessoria de imprensa; hotelaria; transporte de funcionários; vestuário; entre outros 

serviços. De acordo com a FIERN (2016), há uma variedade de firmas que desenvolvem 

tais atividades nos municípios que compõem a Área do P&G Potiguar.  

 O segundo grupo, em geral, se relaciona com mais intensidade com a Petrobras 

do que com as empresas exploradoras e produtoras do setor privado, pois a estatal, 

devido a sua ampla atuação no Rio Grande do Norte, possui uma grande demanda por 

tais serviços e acaba assinando contratos onerosos, seguros e duradouros com as 

empresas prestadoras de serviços, como aponta a FIERN (2016).  Tais firmas, assim 

como a Petrobras e as empresas privadas exploradoras e produtoras de P&G, também 

fixam suas formas nos municípios norte rio-grandenses onde são realizadas às 

atividades de E&P. 

 As atividades de E&P desenvolvidas pela Petrobras, como também pelas 

empresas privadas, no território brasileiro geram compensações financeiras em formas 
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de royalties, pagamento pela retenção de área, bônus de assinatura e participação 

especial
36

. De acordo com a ANP (2009), os royalties são pagos pelas empresas que 

produzem P&G diretamente à Secretaria do Tesouro Nacional, a qual repassa o 

montante à União, estados e municípios. Segundo Neto (2007), até a aprovação da Lei 

do Petróleo, os valores recebidos pelos estados e municípios eram irrisórios. 

 Câmara (2013) alega que a Lei do Petróleo, além de possibilitar a inserção do 

setor privado na atividade de E&P de P&G e criar a ANP, trouxe uma nova dinâmica na 

distribuição dos royalties para os estados e os municípios. O Art. 47 da lei mencionada 

alega que “os royalties serão pagos mensalmente, em moeda nacional, a partir da data 

de início da produção comercial de cada campo produtor, em montante correspondente 

a dez por cento da produção de petróleo ou gás natural”. Porém, em ocasiões especiais, 

a alíquota dos royalties do campo produtor pode ser reduzida até 5%. De acordo com a 

ANP (2016), a Lei do Petróleo e as suas respectivas atualizações preveem diferenças na 

distribuição dos royalties oriundos da produção dos campos de P&G situados no mar e 

em terra. Os royalties provenientes das atividades desenvolvidas nos campos terrestres 

beneficiam a União, o estado produtor, além do município que produz e/ou que realiza 

operações de embarque e desembarque de P&G. Aqueles resultantes da E&P dos 

campos marítimos favorecem a União, o estado produtor e todos os municípios que 

sofrem influências geoeconômicas devido à realização de tais atividades. Ainda de 

acordo com a ANP (2016), tal influência é analisada pelo IBGE. Portanto, podemos 

alegar que o Governo do Rio Grande do Norte recebe royalties de sua produção onshore 

e offshore, as prefeituras dos municípios que compõem a Área do P&G Potiguar da 

produção terrestre e marítima, e as prefeituras dos municípios que também sofrem 

influência geoeconômica, mas que não produzem P&G e que não realizam atividades de 

embarque e desembarque de tais substâncias, são beneficiadas através das atividades 

marítimas.  

 Ao analisar a Tabela 7, podemos notar que os Governos Estaduais do Brasil 

receberam cerca de 29,779 bilhões de reais em forma de royalties referentes à produção 

de P&G entre 1995 e 2012. É interessante observarmos o considerável aumento no 

valor recebido pelos estados entre os períodos de 1995 a 1997 e 1998 a 2000. Tal 

acréscimo é justificado pela promulgação da Lei do Petróleo, que, como já 

                                                           
36

 Apesar das quatro formas de compensação financeira, buscaremos explorar apenas os 

royalties e os pagamentos pela retenção de área, devido à disponibilidade dos dados secundários 

e à relevância, em termos monetários, destes dois sobre os demais.  
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mencionamos, modificou a dinâmica na distribuição dos royalties, contemplando os 

estados produtores.  

 
Tabela 7 – Royalties recebidos pelos governos estaduais entre 1995 e 2012 (mil R$). 

Fonte: Elaboração do autor através dos dados fornecidos pela ANP (2016) 

* Entre 2009 e 20012, o Paraná não produziu petróleo. 

** No BRASIL não contamos com Santa Catarina, que apesar de ser produtor de petróleo, a sua 

produção é irrelevante quando a comparamos com outros estados. 

 

 De acordo com a Tabela 7, o Governo do Rio Grande do Norte foi o terceiro que 

mais recebeu royalties entre 1995 e 2012, representando 7,3% do total recebido pelos 

Governos Estaduais no período mencionado. O montante recebido pelo estado potiguar 

proveniente de sua produção de P&G onshore e offshore, deve ser aplicado, através de 

políticas públicas estaduais, em questões sociais, econômicas, culturais, educacionais e 

ambientais que envolvem todos os municípios, sejam eles produtores, ou não.  

  A Área do P&G Potiguar recebe tanto royalties da produção terrestre, referente 

aos campos de E&P inseridos em seus territórios e às operações de embarque e 

desembarque de P&G, quanto da produção marítima. Contudo, os valores da primeira 

Governos 

Estaduais 

1995-

1997 

1998-

2000 

2001-

2003 

2004-

2006 

2007-

2009 

2010- 

2012 

ROYALTIES 

1995-2012 

Participação Relativa  

1995 -2012 (%). 

Rio de Janeiro 80.420 613.789 2.040.858 4.006.991 5.535.683 7.459.241 19.736.982 66,3 

Espírito Santo 4.290 23.531 114.757 205.513 541.821 1.530.130 2.420.042 8,1 

Rio Grande do 

Norte 
36.005 153.471 334.516 525.021 513.353 613.152 2.175.518 

7,3 

Bahia 26.893 105.241 266.671 444.407 494.705 577.008 1.914.925 6,4 

Amazonas 7.991 75.442 220.467 388.292 393.672 523.765 1.609.629 5,4 

Sergipe 14.212 51.469 127.167 228.933 319.107 392.391 1.133.279 3,8 

Alagoas 3.475 16.325 49.176 107.014 108.829 88.510 373.329 1,3 

São Paulo 2.265 4.927 8.681 12.809 12.063 159.866 200.611 0,7 

Ceará 3.260 12.555 32.089 41.811 41.015 39.681 170.411 0,6 

Paraná* 2.610 3.787 5.173 22.668 10.233 0 44.471 0,1 

BRASIL** 181.421 1.060.537 3.199.555 5.983.459 7.970.481 11.383.744 29.779.197 100 
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são infinitamente superiores que o da segunda, já que a produção terrestre de petróleo é 

bastante relevante e o montante decorrente da produção marítima é dividido entre todos 

os municípios do estado que sofrem qualquer influência geoeconômica devido às 

atividades de P&G. De acordo com o IDEMA (2015), alguns dos municípios que mais 

recebem royalties são Mossoró e Guamaré. Mossoró por ser o maior produtor em terra 

do Brasil e por abrigar diversos objetos relacionados ao setor de P&G. Já Guamaré 

devido à produção de P&G, à presença do Polo Industrial Petrolífero em seu território e 

às intensas operações de embarque e desembarque de tais substâncias. Segundo Rocha 

(2013), muitos dos municípios produtores de P&G se desenvolveram graças à renda dos 

royalties, mas a má gestão destes recursos acabou não alterando de maneira satisfatória 

a condições socioeconômica da maioria da população e, consequentemente, as 

desigualdades sociais existentes nestes municípios.  

 Além dos royalties, destacamos os pagamentos por retenção de área como outra 

forma de compensação financeira associada à E&P de P&G. Ainda na década de 1970, 

com a chegada da Petrobras e, posteriormente, de outras empresas exploradoras e 

produtoras no Rio Grande do Norte, foram instalados diversos objetos nos municípios 

da Área do P&G Potiguar, como já mencionamos. Entre tais artefatos, os mais comuns 

foram as Bombas de Varetas de Sucção, conhecidas popularmente como “Cavalos de 

Pau”.  

 Grande parte dos “Cavalos de Pau” foi instalado em propriedades privadas com 

o intuito de extrair P&G do subsolo norte rio-grandense. Segundo Neto (2007), até a 

promulgação da Lei do Petróleo, os proprietários resistiam à instalação das bombas em 

suas terras, alegando o fato de não receberem nenhuma recompensação pela retenção da 

área. Por meio do Art. 52 da lei mencionada, ficou estabelecido o pagamento mensal 

aos proprietários de terra que possuírem pelo menos uma unidade de bombeio em sua 

propriedade. O montante recebido será referente a um percentual variável entre cinco 

décimos por cento e um por cento do valor da produção de P&G de cada propriedade.  

 Ao analisar a Tabela 8, podemos notar o número de proprietários de terra 

beneficiados pelos pagamentos por retenção de área no Rio Grande do Norte. Em 1998, 

ano em que foram realizados os primeiros pagamentos, 437 donos de terra receberam 

cerca de 1.156.358 reais, com uma média de 2.464 reais por proprietário. No ano de 

2012, 1.120 proprietários receberam 41.569.692 reais, com uma média de cerca de 37 

mil para cada dono de terra. É interessante ressaltarmos que apesar de calcularmos tais 

médias, o valor recebido por cada proprietário no Rio Grande do Norte irá variar  
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bastante, pois algumas propriedades são mais produtivas que outras.    

 

 Tabela 8 – Pagamentos por retenção de área aos proprietários de terra no Rio Grande do Norte. 

Fonte: Elaboração própria através dos dados fornecidos pela ANP (2016). 

  

 De acordo com Neto (2007), a extração de P&G nas propriedades particulares 

fez surgir um novo grupo social, com uma renda mensal mais elevada, denominados de 

Sheiks do Sertão. Os beneficiados tiveram o seu poder aquisitivo aumentado, 

possibilitando o acesso a diversos bens e serviços. Grande parte das propriedades 

produtoras de P&G está situada na área rural, abrangendo desde pequenos agricultores, 

até grandes fazendeiros, os quais puderam aumentar suas propriedades e tecnificá-las 

ainda mais. Os pequenos agricultores que foram contemplados puderam comprar novas 

terras, maximizar as atividades já desenvolvidas e realizar outras. Neto (2007) conta a 

história de Joaquim Nascimento Veras, um pequeno agricultor com uma propriedade no 

município de Serra do Mel. Após a instalação dos cavalos de pau em sua propriedade, 

Joaquim ampliou as suas terras, investiu em diversas atividades, tanto na zona rural, 

quanto na cidade, além de financiar a carreira política de um dos filhos e custear os 

estudos das filhas em universidades situadas em Natal. A história de Joaquim, contada 

por Neto (2007), é apenas uma das diversas situações que ocorreram devido ao 

pagamento de tal compensação financeira. 

 Seja na área rural ou nos centros urbanos, os indivíduos beneficiados pelos 

pagamentos referentes à retenção de terra usufruíram da renda recebida mensalmente. 

Alguns, como Joaquim, continuaram a trabalhar, utilizando o valor recebido para 

Anos Nº de proprietários de terra beneficiados Pagamento total por ano  

Valor médio anual por 

proprietário 

1998 437 1.156.358 2.646 

1999 509 7.727.949 15.182 

2000 456 13.898.243 30.478 

2011 411 13.269.624 32.286 

2002 435 14.694.171 33.784 

2003 499 19.417.581 38.912 

2004 494 23.638.895 47.852 

2005 604 26.601.615 44.042 

2006 858 28.247.195 32.922 

2007 937 24.108.862 25.729 

2008 997 31.562.425 31.657 

2009 983 20.488.113 20.842 

2010 1.063 24.916.707 23.439 

2011 1.098 33.907.018 30.880 

2012 1.120 41.569.692 37.115 
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maximizar o que já vinha sendo feito e investir em novas atividades, outros, como 

aponta Neto (2007), largaram os seus afazeres para viver exclusivamente da renda da 

produção de P&G, ou seja, passaram a ser dependentes de tal atividade. Com o estágio 

maduro da Bacia Potiguar, o volume do P&G produzido passou a ser cada vez menor, 

fazendo com que algumas das propriedades passassem a diminuir ou não produzir mais 

tais substâncias. Sendo assim, muitos dos últimos indivíduos que citamos, os quais 

estavam dependentes da E&P em suas terras, passaram a encontrar dificuldades para 

manter a sua renda mensal, tendo em vista que não investiram em nenhuma outra 

atividade. Outro problema identificado nesse tipo de compensação financeira é o 

aumento das disparidades socioeconômicas entre os habitantes dos municípios que 

compõem a Área do P&G Potiguar, já que enquanto alguns são diretamente 

beneficiados pela E&P de P&G em suas propriedades, grande parte não possui P&G em 

suas terras, ficando a mercê das políticas públicas implantadas pelas prefeituras 

municipais e pelo Governo do Estado com a verba recebida através dos royalties.  

 As compensações financeiras decorrentes da E&P de P&G no Rio Grande do 

Norte, recebidas em formas de royalties pelas prefeituras municipais e Governo do 

Estado, como também através dos pagamentos aos proprietários de terra onde são 

instalados objetivos relacionados ao setor, são pagos, como já mencionamos, tanto pela 

Petrobras, quanto pelas empresas privadas que exploram e produzem no território norte 

rio-grandense. Porém, é importante deixarmos claro que a estatal é responsável por 

pagar grande parte dessas compensações financeiras, já que é a empresa que mais 

explora e produz petróleo no Rio Grande do Norte.  

 Além das compensações financeiras pagas pela Petrobras, a estatal se destaca na 

geração de empregos, movimentando o mercado de trabalho do Rio Grande do Norte. 

Como aponta Sobrinho (2006), a chegada da Petrobras na década de 1970 em terras 

potiguares colaborou para reativar a economia do estado, devido justamente ao declínio 

da cultura do algodão que até então era muito importante para a dinâmica econômica, 

pois gerava empregos e renda para os potiguares.  

 De acordo com Câmara (2013) e a FIERN (2016), a Petrobras em 2012 contava 

com uma força de trabalho de aproximadamente 55 mil funcionários. Deste total, 13 mil 

ocupavam empregos diretos, sejam eles por meio de concursos públicos para 

funcionários efetivos ou através de contratos temporários. Os 42 mil que preencheram 

os empregos indiretos são funcionários de empresas que prestam serviços terceirizados 

à estatal, justamente daquele segundo grupo que já discutimos. 
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 Além dos empregos gerados pela Petrobras, podemos dizer que a instalação da 

estatal no Rio Grande do Norte colaborou para o desenvolvimento do setor de P&G, 

atraindo outras empresas exploradoras e produtoras que possuem os seus próprios 

funcionários e parcerias com empresas prestadoras de serviços terceirizados. A presença 

da estatal também possibilitou o acúmulo de renda por alguns habitantes, 

principalmente através das compensações financeiras, o desenvolvimento de 

infraestruturas básicas e o aumento da população urbana dos municípios que compõem 

a Área do P&G Potiguar, colaborando para a consolidação e o surgimento de atividades 

que não possuem conexão com o setor de P&G.  

 A chegada da Petrobras no Rio Grande do Norte e o consequente 

desenvolvimento do setor causaram rebatimentos na demografia do estado, 

principalmente para os municípios que compõem a Área do P&G Potiguar. Analisando 

a Tabela 9, podemos notar, ao comparar os Censos elaborados pelo IBGE, o 

crescimento de 120,4% da população absoluta e de 315,3% da população urbana da 

Área do P&G Potiguar entre 1970 e 2010.  

 

Tabela 9 – Censos Demográficos realizados pelo IBGE em 1970 e 2010.  

Municípios do RN 

produtores de P&G 

1970 2010 (%) 1970/2010 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Área do P&G Potiguar 144.811 95.066 240.137 601.342 118.003 529.325 315,3 24,1 120,4 

Mossoró 79.409 17.736 97.145 237.281 22.605 259.886 198,8 27,5 167,5 

Açu 13.250 11.788 25.038 39.369 13.876 53.245 197,1 17,7 112,7 

Alto do Rodrigues 1.143 3.341 4.804 8.875 3.431 12.306 676,5 2,7 156,2 

Tibau* 0 0 0 2.835 852 3.687 0 0 0 

Areia Branca 10.755 4.845 15.600 20.258 5.005 25.263 88,4 3,3 61,9 

Serra do Mel 0 0 0 2.698 7.583 10.281 0 0 0 

Gov. Dix-Sept Rosado 1.838 6.930 8.768 6.804 5.569 12.373 270,2 -19,6 41,1 

Apodi 5.111 15.945 21.056 17.545 17.232 34.777 243,3 8,1 65,2 

Grossos 992 2.010 3.002 7.039 2.354 9.393 609,6 17,1 212,9 

Porto do Mangue* 0 0 0 3.028 2.189 5.217 0 0 0 

Guamaré 865 1.957 2.822 4.405 8.026 12.431 409,2 310,1 340,5 

Macau 18.832 6.968 25.800 211.986 6.988 218.974 1025,7 0,3 848,7 

Upanema  1.820 4.710 6.530 6.298 6.687 12.985 246 42 98,9 

Pendências 5.065 3.594 8.659 10.576 2.860 13.436 108,8 -20,4 55,2 

Caraúbas 4.406 7.378 11.784 13.709 5.873 19.582 211,1 -20,4 66,2 

Carnaubais 663 4.764 5.367 4.761 5.014 9.755 618,1 5,2 81,8 

Felipe Guerra 662 3.100 3.762 3.875 1.859 5.734 485,3 -40 52,4 

RIO GRANDE DO NORTE 751.064 860.543 1.140.697 2.465.439 702.694 3.168.133 

 

228,3 

 

-18,3 

 

177,7 

Fonte: Elaboração do autor através dos dados fornecidos pelo IBGE (2016). 

* Em 1970, os municípios de Tibau e Porto do Mangue eram distritos de Grossos e 

Carnaubais, respectivamente.  
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 O crescimento da população absoluta e urbana da Área do P&G Potiguar entre 

1970 e 2010 deve-se a diversos fatores, mas com certeza o desenvolvimento do setor 

estudado é um dos principais.  De acordo com a Tabela 9, percebemos que em 2010 a 

população absoluta da Área do P&G Potiguar era de 529.325 pessoas, o que 

representava 16,7% do total de habitantes que residiam no Rio Grande do Norte. Já a 

população urbana do recorte espacial analisado, em 2010, era de 601.342 habitantes, 

representando 24,4% da população urbana do estado potiguar. Tais números percentuais 

demonstram que a Área do P&G Potiguar, formada por 17 municípios, concentra um 

relevante contingente populacional do Rio Grande do Norte, o qual é formado por 167 

municípios. 

 Acreditamos que parte considerável do crescimento da população absoluta da 

Área do P&G Potiguar entre 1970 e 2010 é decorrente dos inúmeros deslocamentos de 

pessoas de outros municípios e estados que migraram para trabalhar nas empresas 

exploradoras e produtoras de P&G, entre elas a Petrobras, e nas empresas prestadoras de 

serviço, assim como de indivíduos que se deslocaram até á área mencionada 

entusiasmados com a nova dinâmica econômica instaurada pelo desenvolvimento do 

setor. Grande parte das pessoas que migrou até a Área do P&G Potiguar passou a 

habitar as cidades, já que esses locais oferecem certa comodidade, devido à 

infraestrutura de comércio e serviços, além de lá estarem situadas às instalações das 

empresas inseridas no setor de P&G, aumentando assim não só a população absoluta, 

mas também a urbana. Além dessas imigrações intermunicipais e interestaduais, é 

interessante ressaltar os deslocamentos intramunicipais, pois muitos indivíduos que 

residiam na zona rural dos municípios da Área do P&G Potiguar emigraram até as 

cidades em busca de melhores condições de vida. Podemos perceber na Tabela 9, que o 

crescimento da população urbana da Área do P&G Potiguar foi maior que a do Rio 

Grande do Norte, demonstrando a importância do setor para o crescimento urbano dos 

municípios inseridos nesse recorte espacial. 

 Diante do que discutimos e das informações fornecidas pelo IDEMA (2015), 

podemos alegar que o setor de P&G possui extrema relevância na composição do PIB 

do Rio Grande do Norte, principalmente devido à atuação da Petrobras em solo 

potiguar. Contudo, perante a complexidade do setor estudado, o qual envolve uma série 

de diferentes operações, se torna difícil o encaixarmos por inteiro em alguma das 

atividades da Tabela 10.  
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Tabela 10 – Participações relativas das principais atividades econômicas no PIB do Rio Grande 

do Norte em 2012. 

Atividades Participação relativa 

no PIB (%) 

Agropecuária 3,4 

Indústria 23,9 

Indústria Extrativa. 9,6 

Indústria de Transformação. 5,4 

Construção Civil. 7,3 

Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana. 
1,5 

Serviços 72,7 

Comércio. 15,1 

Transportes, armazenagem e correio. 3,2 

Serviços de informação. 1,5 

Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e serviços 

relacionados. 3,7 

Atividades imobiliárias e aluguéis. 7,5 

Administração, saúde e educação públicas e seguridade social. 27,7 

Outros serviços. 14,1 

TOTAL 100 

Fonte: Elaboração própria através dos dados fornecidos pelo IDEMA (2015). 

 

  

 As atividades diretamente relacionadas à E&P de P&G estão inseridas em 

indústria extrativa e de transformação que juntas representam 15% do PIB potiguar, 

como aponta a Tabela 10. Contudo, é interessante mencionarmos que o Rio Grande do 

Norte é o maior produtor de sal marinho do Brasil com destaque para o município de 

Mossoró, ou seja, a produção e o refino de tal minério também estão situados nas 

atividades da indústria extrativa e de transformação. Além disso, sabemos que o setor de 

P&G não engloba apenas as atividades de E&P, como também outras que estão 

inseridas na construção civil, comércio, transportes, administração, atividades 

imobiliárias, educação pública, entre outras. Portanto, é possível afirmar que apesar de 

termos compreensão que o setor de P&G seja relevante na composição do PIB do Rio 

Grande do Norte, é difícil dimensionar com precisão a sua participação relativa.  

 Ao longo do presente subcapítulo, analisamos o complexo setor de P&G e, 

consequentemente, pudemos notar a sua importância, sobretudo da Petrobras, para a 

economia do Rio Grande do Norte, principalmente para os 17 municípios que compõem 

a Área do P&G Potiguar. A atuação da estatal influenciou a (re)configuração do espaço 

geográfico dos municípios produtores, seja pela instalação dos novos fixos e atribuição 

de outras funções para aqueles objetos já existentes, seja pela intensificação da dinâmica 

de fluxos de pessoas, mercadorias e informações. 
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 Como veremos no próximo subcapítulo, o setor de P&G, devido a sua 

complexidade, exige tanto CT&I, quanto mão de obra qualificada. Visando atender tais 

demandas no Rio Grande do Norte, foram firmadas diversas parcerias entre o Governo 

Federal, a Petrobras e as empresas privadas lá instaladas com a UFRN, após a 

promulgação da Lei do Petróleo em 1997.  

 

2.2 Os reflexos das atividades de petróleo e gás natural na UFRN.  

 O setor de P&G necessita de conhecimentos científicos, tecnológicos e 

inovativos, além de mão de obra qualificada, devido à complexidade dos mecanismos 

que o envolvem. Segundo Alves (2012), as empresas exploradoras e produtoras de P&G 

investem em CT&I e em recursos humanos com o intuito de: reconhecer, através de 

estudos geofísicos do subsolo, novas bacias sedimentares; aprimorar as técnicas de 

exploração visando intensificar a produtividade e reduzir custos; desenvolver meios de 

transportar e armazenar tais substâncias em segurança; aumentar a capacidade de refino 

dos instrumentos responsáveis por tal atividade.  

 Até o final da década de 1990, o setor de P&G do Brasil, o qual tinha a Petrobras 

como a única empresa exploradora e produtora, contava, basicamente, apenas com o 

apoio científico, tecnológico e inovativo e a mão de obra qualificada do Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez Mello (CENPES), como 

também do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Engenharia (COOPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O CENPES, 

situado na cidade do Rio de Janeiro e criado em 1963, corresponde ao centro de P&D da 

própria Petrobras, o qual tem por objetivo desenvolver tecnologias e inovações que 

possam maximizar a produtividade da estatal. A COOPE, criada no mesmo ano do 

CENPES, conta com pesquisadores altamente qualificados na área de P&G, fornecendo 

tanto competências de CT&I, quanto mão de obra qualificada para o setor estudado. 

Segundo a UFRJ (2016), a histórica parceria entre a COOPE e a Petrobras serve de 

referência mundial como um caso de sucesso nas interações estabelecidas entre 

universidades e empresas.  

 O setor de P&G do Brasil teve uma grande expansão na primeira metade da 

década de 1990, com o aumento da E&P em campos terrestres e marítimos. Com o 

desenvolvimento de tais atividades, a demanda por CT&I, como também por mão de 

obra qualificada, por parte da Petrobras, passou a aumentar cada vez mais, requerendo 
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mais esforços do CENPES e da COOPE/UFRJ. Tais centros não atendiam apenas as 

demandas do Rio de Janeiro, mas também de todo o Brasil. 

 A expansão do setor de P&G, além de ter sido marcada pelo aumento das 

atividades onshore e offshore na primeira metade da década de 1990, foi caracterizada, 

na segunda metade da década mencionada, pela inserção, através da Lei do Petróleo, das 

empresas privadas nacionais e internacionais nas atividades de E&P desenvolvidas em 

solo brasileiro. Diante à expansão do setor de P&G em todo o país, a própria Lei do 

Petróleo buscou direcionar recursos para as universidades e centros de pesquisa com o 

intuito de desenvolver CT&I para o setor de P&G nacional. É válido também 

ressaltarmos que, segundo Pacheco (1999), a preocupação governamental, via Lei do 

Petróleo, em direcionar recursos para o desenvolvimento de CT&I no setor de P&G, faz 

parte de uma agenda política preocupada em ter autonomia científica e tecnológica em 

setores econômicos considerados estratégicos.  

 De acordo com a Lei do Petróleo, promulgada em 1997, 1% da receita anual 

adquirida pela empresa, proveniente da exploração dos campos de P&G considerados 

altamente rentáveis, deverá ser investido em P&D no Brasil. Pelo menos a metade deste 

valor terá de ser aplicado na contratação de projetos ou programas desenvolvidos por 

universidades e centros de pesquisa credenciados pela ANP (BRASIL, 1997). O restante 

poderá ser investido na própria empresa através da compra de equipamentos, 

contratação de recursos humanos ou em projetos de P&D. Conhecida como a Cláusula 

do 1% da Lei do Petróleo, tais exigências têm como objetivo estimular o 

desenvolvimento dos centros de P&D das empresas, capacitar às universidades, através 

das suas interações com as empresas, e, consequentemente, fornecer CT&I e mão de 

obra qualificada para o setor de P&G brasileiro. A Lei do Petróleo permite que a receita 

destinada ao investimento em P&D seja acumulada ao passar dos anos, tendo a ANP a 

função de fiscalizar e cobrar das empresas E&P o direcionamento desses montantes para 

si próprias e para as instituições credenciadas pela agência.   

 Além da Cláusula do 1%, a Lei do Petróleo também estabeleceu que 25% dos 

royalties da produção marítima fossem destinados ao MCTI, mais precisamente ao 

Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro). O Governo Federal, aqui 

representado pela ANP, Finep e CNPq, utiliza os recursos do CT-Petro na maioria dos 

seus programas e projetos referentes ao setor de P&G, implantados nas universidades e 

institutos de pesquisa do Brasil.   
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 Segundo Pacheco (1999), o CT-Petro foi o primeiro Fundo Setorial criado em 

1997, após a aprovação da Lei do Petróleo, iniciando as suas atividades em 1999. Os 

Fundos Setoriais foram criados com o fito de serem fontes complementares para 

subsidiar o desenvolvimento de CT&I e de recursos humanos relacionados aos setores 

econômicos estratégicos do país. De acordo com Pereira et al (2007), os Fundos visam 

promover a articulação entre os agentes responsáveis pelo processo inovativo, ao 

exemplo das interações entre empresas e universidades. 

  De acordo com a Finep (2016), existem dezesseis Fundos Setoriais, sendo 

quinze coordenados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT)
37

, o qual é vinculado ao MCTI, como demonstra o Quadro 1. Desses quinze 

Fundos Setoriais, doze destinam-se seus recursos a setores econômicos específicos, 

como: petróleo, energia, recursos hídricos, transporte, mineral, espacial, tecnologia da 

informação, biotecnologia, automação, saúde, agronegócio e transporte aquaviário. De 

acordo com Raeder (2011), os três restantes são de natureza transversal, de forma que os 

recursos são direcionados a qualquer projeto de seja qual for o setor, como por exemplo, 

o Fundo Verde-Amarelo destinado às interações entre universidades e empresas, o 

Fundo de Infraestrutura, o qual visa apoiar a melhoria da infraestrutura de pesquisa das 

instituições públicas de C&T, como também o Fundo Amazônia que fomenta atividades 

de CT&I na região amazônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 O Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) é coordenado 

pelo Ministério das Comunicações. 
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Quadro 1 – Fundos Setoriais geridos pelo MCTI e marcos legais. 

Fundo Setorial Sigla 

Principal Marco 

Legal 

Setorial de Petróleo e Gás Natural CT-Petro 

Lei n° 9.478 de 

06/08/1997 

Setorial de Energia CT-Energia 

Lei n° 9.991 de 

24/07/2000 

Setorial de Recursos Hídricos CT-Hidro 

Lei n° 9.992 de 

24/07/2000 

Setorial de Transportes Terrestres e 

Hidroviários 

CT-

Transporte 

Lei n° 9.992 de 

24/07/2000 

Setorial de Recursos Minerais CT-Mineral 

Lei n° 9.993 de 

24/07/2000 

Setorial Espacial CT-Espacial 

Lei n° 9.994 de 

24/07/2000 

Verde e Amarelo FVA 

Lei n° 10.168 de 

29/12/2000 

Para a Amazônia 

CT-

Amazônia 

Lei n° 10.176 de 

11/01/2001 

Setorial de Tecnologia da Informação CT-Info 

Lei n° 10.176 de 

11/01/2001 

De Infraestrutura CT-Infra 

Lei n° 10.197 de 

14/02/2001 

Setorial de Biotecnologia CT-Biotec 

Lei n° 10.332 de 

19/12/2001 

Setorial Aeronáutico CT-Aero 

Lei n° 10.332 de 

19/12/2001 

Setorial de Agronegócio CT-Agro 

Lei n° 10.332 de 

19/12/2001 

Setorial de Saúde CT-Saúde 

Lei n° 10.332 de 

19/12/2001 

Setorial de Transporte Aquaviário e de 

Construção Naval CT-Aqua 

Lei n° 10.893 de 

13/07/2004 
Fonte: Finep (2016). 

  

 Devido às desigualdades regionais em CT&I, como já observamos durante o 

Capítulo 1, a política pública dos Fundos Setoriais possui em sua formulação certa 

preocupação regional. De acordo com Raeder (2011), visando diminuir a histórica 

concentração da aplicação dos recursos em CT&I nas regiões Sul e Sudeste, onze dos 

quinze Fundos coordenados pela FNDCT definiram percentuais mínimos para 

aplicações em regiões consideradas periféricas em CT&I, como podemos notar no 

Quadro 2. Nove Fundos Setoriais definiram que 30% dos seus recursos deveriam 

financiar as ações direcionadas ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  
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Quadro 2 – Percentuais de recursos mínimos em aplicações regionais dos fundos setoriais. 

Fundo Região com aplicações mínima de recursos  % mínimo  

CT-Petro Norte e Nordeste 40% 

CT-Energia Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

CT-Hidro Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

CT-Transporte Sem definição de aplicação regional - 

CT-Mineral Sem definição de aplicação regional - 

 CT-Espacial Sem definição de aplicação regional - 

FVA Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

CT-Amazônia Amazônia Ocidental 50% 

CT-Info Sem definição de aplicação regional - 

CT-Infra Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

CT-Biotec Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

CT-Aero Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

CT-Agro Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

CT-Saúde Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

CT-Aqua Norte, Nordeste e Centro-Oeste 30% 

Fonte: Raeder (2011) através das informações fornecidas pelos Marcos Legais dos Fundos 

Setoriais. 

 

 O CT- Amazônia e o CT- Petro definiram os seus próprios percentuais de 

distribuição regional dos recursos. O CT-Amazônia busca direcionar 50% dos seus 

recursos ao desenvolvimento de pesquisas inovativas voltadas à Amazônia Ocidental. Já 

o CT-Petro é o único Fundo Setorial que possui um percentual regional de 40% dos seus 

recursos voltados às regiões Norte e Nordeste. Diferentemente dessas duas regiões, o 

Centro-Oeste, apesar de também ser uma região periférica em termos de CT&I, não 

possui bacias de P&G em suas unidades federativas, justificando a sua exclusão do 

percentual regional.  

 De acordo com o Professor Florival Carvalho e a Finep (2016), o CT-Petro tem 

como objetivo financiar programas e projetos que busquem: a inovação na cadeia 

produtiva do setor de P&G; a formação e qualificação de recursos humanos; o 

desenvolvimento de interações entre as empresas, as universidades, instituições de 

ensino superior e centros de pesquisa com o fito de aumentar a produtividade, à redução 

dos custos e preços, como também a melhoria da qualidade dos produtos do setor. De 
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acordo com Raeder (2011), além da preocupação com o processo inovativo no setor de 

P&G, o respectivo Fundo também contempla questões relacionadas aos impactos 

ambientais, como o desenvolvimento tecnológico dos biocombustíveis. Segundo o 

Professor Florival Carvalho, o CT-Petro é coordenado por um Comitê Gestor composto 

por nove membros, sendo cinco representantes do Governo Federal (Ministro da CT&I, 

profissionais da Finep, do CNPq e da ANP), dois eleitos pela comunidade acadêmica, 

através da Sociedade Brasileiro para o Progresso da Ciência e da Academia Brasileira 

de Ciências, além de dois representantes da indústria.  

. Com a aprovação da Lei do Petróleo, mais precisamente por meio da Cláusula 

do 1%, as empresas exploradoras e produtoras de P&G passaram a gradativamente a 

procurar as universidades para encomendar projetos e solucionar problemas pontuais de 

seus interesses
38

. A Petrobras, por exemplo, firmou parcerias com diversas 

universidades brasileiras, descentralizando a sua produção de CT&I que, antes da 

promulgação da Lei,  era quase totalmente desenvolvida no CENPES e em parceria com 

a COOPE/UFRJ. O Governo Federal, através dos recursos do CT-Petro, buscou 

estabelecer interações com universidades com o fito de capacitá-las, visando 

encomendar projetos que possibilitassem a produção de CT&I para todo o setor, ou seja, 

tanto para a Petrobras, quanto para as empresas privadas.    

 A ANP e a Petrobras, além de começarem a recorrer às universidades para 

encomendarem projetos, buscaram implantar os seus Programas de Formação de 

Recursos Humanos (PRH). Segundo a ANP (2016), os PRHs da agência foram criados 

em março de 1999 e têm como objetivo fornecer mão de obra nas áreas temáticas de 

cada programa, que seja interesse para o setor de P&G brasileiro. Os programas buscam 

estimular as instituições de ensino a organizarem e oferecerem especializações 

profissionais visando atender às demandas industriais de P&G, inserindo disciplinas 

relacionadas ao setor na grade curricular dos cursos de graduação, mestrado e 

doutorado. As universidades e os cursos contemplados são selecionados através de 

editais públicos elaborados e divulgados pela própria ANP, os quais contemplam áreas 

temáticas de interesse geral para o setor. 

                                                           
38

 Utilizamos o termo “gradativamente” porque as empresas exploradoras e produtoras de P&G 

que têm por obrigação investir em P&D, não articularam diversas parcerias com as 

universidades logo após a Lei do Petróleo, pois, por cautela, elas preferiram acumular os 

recursos até encontrar a melhor maneira de investir essas receitas. A maioria das empresas 

investiu encomendando projetos específicos às instituições e universidades.  
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 Após serem implantados em diferentes universidades e áreas do conhecimento, 

os professores coordenadores e a comissão gestora de cada programa, obedecendo às 

normas da ANP, buscam selecionar alunos de graduação e pós-graduação para fazerem 

parte do PRH. Os estudantes selecionados são contemplados com bolsas de estudo. De 

acordo com a própria ANP (2016), atualmente há 56 PRHs implantados em 16 

universidades e institutos federais. A preocupação da ANP em produzir CT&I e formar 

recursos humanos qualificados para todo o setor, tem como objetivos amparar a 

Petrobras e atrair os investimentos privados nacionais e internacionais para as atividades 

relacionadas à E&P de P&G. É interessante ressaltarmos que os PRHs da ANP, assim 

como os seus projetos encomendados às universidades, são financiados com os recursos 

do CT-Petro. A agência realiza tais ações no Norte e Nordeste através do percentual 

regional do respectivo Fundo Setorial.  

  O PRH da Petrobras é mais recente, foi criado em 2010. Diferentemente do 

programa da ANP, não há editais no PRH da estatal, pois a própria Petrobras, 

dependendo da área temática que deseja contemplar, seleciona qual a universidade e os 

cursos que irão ser beneficiados pelo seu programa. Os esforços dos bolsistas são 

destinados preferencialmente à Petrobras e não ao setor em geral, como ocorrem nos 

PRHs da ANP.  

 Através de tais ações, as universidades, principalmente aquelas situadas nos 

espaços onde havia a E&P de P&G, passaram a contar com recursos que possibilitaram 

o seu desenvolvimento estrutural e científico. Segundo Alves (2012), as parcerias 

estabelecidas entre as empresas e o Governo Federal com as universidades colaboraram 

para o surgimento de novas instalações e para a aquisição de equipamentos de última 

geração colaborando para a reestruturação e criação de novos Departamentos de cursos 

relacionados à P&G nas universidades Além da reestruturação das universidades, as 

parcerias entre os atores colaboraram para a produção de CT&I nas unidades federativas 

do país.  

  Durante a etapa da instalação da Petrobras no Rio Grande do Norte, na década 

de 1980, antes da Lei do Petróleo, inúmeras pesquisas foram desenvolvidas tanto pelo 

CENPES, quanto pela COOPE, além disso, vários profissionais desses dois centros se 

deslocaram ao estado potiguar com o intuito de colaborar com as atividades que lá 

estavam se iniciando. De acordo com as entrevistas realizadas com os professores 

Helenice Vital e Afonso Avelino, inseridos nos Departamentos de Geologia e 

Engenharia Química, respectivamente, da UFRN, ambos os cursos, os quais contavam 
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com pouquíssimos professores que trabalhavam tal temática, também auxiliaram a 

Petrobras na sua implantação no estado potiguar, pois enquanto a Geologia colaborava 

com a incipiente exploração de P&G na Bacia Potiguar, a Engenharia Química 

auxiliava nas soluções dos problemas específicos encontrados pela estatal em seus 

equipamentos recém instalados. Contudo, tais interações entre a Petrobras e a UFRN 

ainda eram diminutas ao compararmos com aquelas desenvolvidas após a Lei do 

Petróleo. Portanto, podemos alegar que o início do setor de P&G potiguar contou com o 

apoio científico e tecnológico do próprio CENPES, da COOPE vinculada à UFRJ e com 

uma diminuta participação da UFRN
39

.  

 Após a Lei do Petróleo, as atividades de E&P de P&G desenvolvidas no Rio 

Grande do Norte e em outros estados causaram perceptíveis rebatimentos na UFRN, 

pois as empresas, principalmente aquelas instaladas no setor do P&G potiguar, e o 

Governo Federal gradativamente passaram a articular parcerias com a universidade, 

colaborando para o desenvolvimento de competências de CT&I no estado, como 

também para o crescimento da UFRN através da melhoria e da criação de novos 

Departamentos com cursos de graduação e programas de pós-graduação relacionados ao 

setor, da concessão de bolsas de pesquisa e da construção de novos prédios e 

laboratórios. Dentre essas parcerias estão encomenda de projetos, a implantação dos 

PRHs, entre outras que veremos no Capítulo 3.  

 Com a Lei do Petróleo, Departamentos existentes desde os vinte primeiros anos 

da universidade, como Engenharia Química, Geologia, Física, Matemática, Química e 

outros, passaram por consideráveis transformações estruturais e científicas. O 

Departamento de Engenharia Química com o curso de graduação foi criado em 1974 

inserido em um contexto histórico-econômico que não tinha relação alguma com o setor 

de P&G. Segundo o Professor Afonso Avelino, o curso de graduação surgiu para 

atender às demandas do setor da barrilha que viria a se instalar na região Nordeste, mais 

precisamente no Rio Grande do Norte. Entre o final da década de 1960 e o começo de 

                                                           
39 A UFRN surgiu em julho de 1958 através da unificação de faculdades existentes em Natal, 

como a Faculdade de Direito, Faculdade de Farmácia e Odontologia, Faculdade de Medicina, 

Escola de Engenharia, entre outras. O campus central em Natal, conta com diversos setores de 

aula, bibliotecas, laboratórios, além de um Centro de Convivência com restaurante, livrarias, 

agências bancárias e correios (UFRN, 2016). Além do campus situado em Natal, a UFRN está 

presente em Caicó, Currais Novos, Macaíba e em Santa Cruz. A universidade possui 84 cursos 

presenciais de graduação e 9 à distância, além de 86 pós-graduações (especializações, mestrado 

e doutorado). A comunidade acadêmica é formada por cerca de 37 mil estudantes, 3.146 

servidores técnicos administrativos e 2 mil docentes efetivos (UFRN, 2016).  
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1970, só existia uma indústria de barrilha no Brasil, a qual estava situada no Rio de 

Janeiro. O estado potiguar por ser rico em calcário e em sal marinho, dois componentes 

básicos na fabricação da barrilha, deu início a instalação de uma indústria, em Macau, 

chamada Alcalis do Rio Grande do Norte (ALCANORTE). Porém, a ALCANORTE, 

por motivos políticos e econômicos, nunca sequer abriu as portas, fazendo com que a 

grande maioria dos recém-formados engenheiros químicos da UFRN ficasse 

desempregada. Dessa forma, o curso de Engenharia Química sofreu sérias complicações 

em seu início.  

 Antes da Lei do Petróleo, poucos professores do curso de graduação e pós-

graduação em Engenharia Química, este último criado em 1988, pesquisavam áreas 

relacionadas ao setor de P&G, com exceção do grupo de pesquisa do professor Afonso 

Avelino, Tecnologia de Tensoativos, que já desenvolvia pesquisas na área e mantinha 

algumas relações com a Petrobras. Após a Lei, o grupo, por já ter conhecimento sobre o 

setor, teve facilidade em conseguir captar recursos da ANP e em interagir com diversas 

empresas do setor de P&G do Rio Grande do Norte e de outros estados.  

  Com a promulgação da Lei do Petróleo, o Departamento de Engenharia Química 

foi selecionado para abrigar o PRH-14 da ANP em 1999. O programa foi coordenado 

até 2012 pelo professor Afonso Avelino. Os recursos do programa colaboraram para a 

reestruturação do Departamento e, consequentemente, dos cursos de graduação e pós-

graduação. A principal materialização do PRH-14 da ANP foi o Núcleo de Ensino e 

Pesquisa em Petróleo e Gás (NUPEG). De acordo com o professor Afonso Avelino, o 

NUPEG (Figuras 12 e 13) é um espaço voltado para fornecer condições físicas 

satisfatórias para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao setor de P&G. O 

núcleo possui: dois laboratórios, um para graduação e outro para os alunos da pós-

graduação; um laboratório fruto de uma parceria com a Halliburton; auditórios; salas 

para professores; escritórios para reuniões e secretarias.  
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Figura 12 – Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás do Departamento de Engenharia 

Química da UFRN.  

Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor 

Figura 13 – Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás do Departamento de Engenharia 

Química da UFRN.  

 
Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor. 
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 Além do NUPEG, o PRH-14 concedeu bolsas para vários alunos do 

Departamento em Engenharia Química, possibilitando a produção de C&T através do 

desenvolvimento de diversas pesquisas que visam atender o setor de P&G, os quais 

resultaram diversos artigos, monografias, dissertações e teses. De acordo com o 

professor Afonso Avelino, diversas invenções desenvolvidas por alunos de pós-

graduação, bolsistas do PRH/ANP-14, em parceria com o próprio professor e com 

outros docentes do Departamento foram depositadas pela própria UFRN como pedidos 

patentes no INPI, com auxílio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da própria 

universidade
40

, sendo duas delas concedidas pelo escritório nacional.  

 O Departamento de Engenharia Química da UFRN também interage com 

empresas situadas no setor de P&G do Rio Grande do Norte e de outros estados do 

Brasil. Além da ANP, a Petrobras também é uma importante parceira para do 

Departamento. O professor Afonso Avelino reconhece a importância da Lei do Petróleo 

para o direcionamento dos recursos para a UFRN e para a produção de CT&I para o 

setor de P&G potiguar.  

 O Departamento de Geologia, criado em 1975, também sofreu perceptíveis 

transformações após a aprovação da Lei do Petróleo. Mesmo antes da Lei, o 

Departamento de Geologia da UFRN, assim como o de Engenharia Química, mantinha 

pontuais interações com a Petrobras, principalmente pelo motivo desta área de 

conhecimento possuir competências que puderam auxiliar a estatal na etapa de sua 

fixação no Rio Grande do Norte. Porém, após a promulgação da Lei, as interações se 

intensificaram colaborando para uma reestruturação física e científica no Departamento, 

através da construção de novas instalações, compra de equipamentos e concessão de 

bolsas para os estudantes por meio dos financiamentos dos projetos encomendados pela 

ANP, pela Petrobras e pelas empresas privadas instaladas tanto no Rio Grande do Norte, 

como também devido ao PRH-22 da agência. Também é interessante ressaltarmos que 

muitos professores da Geologia não estudavam P&G antes da promulgação da Lei do 

Petróleo, mas após a Lei, diversos docentes passaram a se interessar pela área, 

empolgados com a grande quantidade de recursos que estavam sendo direcionados à 

UFRN. O próprio Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, criado em 

1996, não possuía nenhuma linha de pesquisa ligada ao P&G antes de 1997. 

                                                           
40

 O NIT foi criado no dia 28 de setembro de 2007, estando em conformidade com a Lei da 

Inovação. De acordo com a UFRN (2016), o núcleo tem como principal objetivo gerir a política 

de inovação da universidade, divulgando a importância da proteção intelectual e orientando os 

pesquisadores na elaboração dos  pedidos de patentes realizados no INPI.  
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 O PRH-22 da ANP, o qual foi implantado em 2000 e coordenado pela professora 

Helenice Vital, abrange os Departamentos de Geologia, Geofísica, Física Teórica e 

Experimental, como também o de Informática e Matemática Aplicada. Assim como o 

PRH-14, o PRH -22 foi um dos primeiros a ser implantado na UFRN. De acordo com a 

ANP (2016), o objetivo desse programa é formar profissionais em geologia, geofísica e 

informática aptos a desenvolverem atividades profissionais ou de pesquisa para o setor 

de P&G.  

 Segundo a professora Helenice Vital, o PRH-22 da ANP colaborou para o 

desenvolvimento do Departamento de Geologia, pois destinou bolsas de pesquisa 

voltadas aos estudantes e recursos para compra de equipamentos, colaborando para a 

produção de artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. O 

Departamento de Geologia também desenvolve projetos encomendados pela ANP, 

Petrobras e empresas privadas, como já mencionamos, colaborando para a captação de 

recursos e estruturação dos cursos de graduação e pós-graduação. O Laboratório de 

Geologia e Geofísica do Petróleo (Figura 14) foi resultado de um projeto demandado 

pela ANP. O laboratório coordenado pelo professor Emanuel Jardim de Sá, o qual 

concedeu entrevista para a nossa investigação, foi inaugurado em 2004 e conta com uma 

sala de coordenação e reunião, quinze salas para pesquisa, auditório, sala de 

treinamento, litoteca e diversos sub-laboratórios.   
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Figura 14 – Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo dos Departamentos de Geologia e 

Geofísica da UFRN.

 
Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor. 

 

 De acordo com o Professor Emanuel Jardim de Sá, o Laboratório de Geologia e 

Geofísica do Petróleo desenvolve projetos encomendados pela Petrobras e pelas 

empresas privadas, entre elas, a Chevron. Além disso, ainda de segundo o professor, o 

laboratório também busca solucionar problemas pontuais tecnológicos encontrados 

pelas empresas situadas no setor de P&G do Rio Grande do Norte e em outros estados 

do Brasil. Os recursos captados através desses projetos e das soluções pontuais são 

utilizados para a manutenção da estrutura do laboratório.  

 Antes da promulgação da Lei do Petróleo, muitos docentes dos Departamentos 

de Matemática, Química e Física não tinham interesse em desenvolver pesquisas na área 

de P&G, muito menos em interagir com empresas do setor. Após 1999, quando os 

recursos começaram a ser recebidos por outros cursos da UFRN, os professores 

passaram a estudar o setor de P&G com o intuito de se relacionarem com as empresas e 

com a ANP, visando à captação de recursos.  

 Diferentemente dos Departamentos a cima citados que já existiam anteriormente 

à Lei do Petróleo, alguns outros foram criados após a promulgação com o fito de 

atender as demandas por mão de obra qualificada, como também por CT&I, por parte da 

Petrobras e das demais empresas exploradoras e produtoras de P&G que possuem 
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instalações no Rio Grande do Norte e em outros estados. Destacamos os Departamentos 

de Geofísica e de Engenharia do Petróleo 

 Iniciado em 2007, o Departamento de Geofísica é resultado da união entre 

docentes dos cursos de Física, Matemática e de algumas Engenharias que tinham o 

estudo da Geociência como interesse em comum. A grande quantidade de recursos que 

a UFRN recebia através da ANP e da Petrobras para estudos na área de P&G estimulou 

a criação do Departamento de Geofísica (Figura 15), o qual concentra seus esforços em 

pesquisas que envolvem o setor aqui estudado. Tal Departamento foi erguido com 

recursos da própria UFRN, da Petrobras e da ANP. É interessante ressaltarmos que o 

Departamento de Geofísica possui parcerias com o Departamento de Geologia, tanto 

que fazem parte do PRH-22 da ANP, de um mesmo programa de pós-graduação e 

ambos utilizam o Laboratório de Geologia e Geofísica do Petróleo.  

 

 

Figura 15 – Laboratório de Geofísica Aplicada do Departamento de Geofísica da UFRN. 

Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor. 

 

 O Departamento de Engenharia do Petróleo abrange um curso de graduação, 

criado em 2009, e a Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo, implantada 

em 2006. O Departamento fornece profissionais com conhecimentos técnicos em 
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exploração para as empresas de P&G instaladas no Rio Grande do Norte e em outros 

estados exploradores e produtores do Brasil. Os alunos graduados são empregados tanto 

em empresas privadas, quanto na Petrobras.  

 O Departamento de Engenharia do Petróleo já “nasceu” dispondo de grandes 

quantidades de recursos para a sua estruturação. Ele foi erguido e estruturado através de 

parcerias com a ANP, Petrobras e empresas privadas. Dentre os laboratórios que lá 

estão inseridos, destacamos o Laboratório de Estudos Avançados em Petróleo (LEAP), 

o qual conta com modernas salas de informática e equipamentos de alta tecnologia 

(Figuras 16 e 17) que auxiliam os alunos em sua formação profissional, como também 

na produção de pesquisa científica e tecnológica que atendem tanto à Petrobras, quanto 

às empresas privadas, entre elas a UTC.   

  

Figura 16 – Laboratório de Estudos Avançados em Petróleo do Departamento de Engenharia do 

Petróleo da UFRN. 

 
Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor. 
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Figura 17 – Laboratório de Estudos Avançados em Petróleo do Departamento de Engenharia do 

Petróleo da UFRN. 

 
Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor. 

 

 O PRH 221 da Petrobras e o 43 da ANP foram implantados em 2010 no 

Departamento de Engenharia do Petróleo visando à capacitação dos alunos, como 

também o desenvolvimento de diversas pesquisas nas áreas temáticas de interesse da 

empresa e da agência. O coordenador do programa da Petrobras, o professor Marcos 

Allyson, o qual concedeu uma entrevista para a nossa pesquisa, alega que o PRH 221 

chegou a ter 70 bolsistas em seu auge. Ainda de acordo com o professor, ambos os 

programas são muito importantes, pois incentivam os estudantes e evitam a evasão 

escolar. Através dos recursos dos programas foi possível estruturar os laboratórios, 

realizar a manutenção dos equipamentos e enviar alunos para congressos nacionais e 

internacionais. De acordo com os dados secundários fornecidos pelo professor Marcos 

Allyson, alguns ex-alunos do PRH 221 da Petrobras, hoje trabalham na estatal.  

 Além dos PRHs 43, 22 e 14 da ANP, os quais aqui foram citados, a UFRN 

atualmente abriga mais três programas da agência que também colaboraram, em 

diferentes intensidades, para a reestruturação científica e estrutural dos cursos 

anteriormente já existentes e para a produção científica, tecnológica e inovativa 

daqueles criados após a Lei do Petróleo. O PRH-30, liderado pela Professora Marta 

Costa e implementado em 2004, envolve as áreas de conhecimento da Química, 

Engenharia dos Materiais, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção. O PRH-36, 
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coordenado pelo professor Yanko Xavier e criado em 2001, abrange o Departamento de 

Direito. O PRH-51 engloba os cursos de graduação e pós-graduação vinculados às 

Ciências Biológicas, Geografia, Ecologia e Geofísica. Já os PRHs da Petrobras, além do 

221 que já mencionamos, outros foram empregados no Departamento de Geofísica e no 

Instituto de Química. Os PRHs colaboraram para a produção de C&T no Rio Grande do 

Norte, através dos inúmeros artigos, monografias, dissertações e teses desenvolvidas por 

alunos e pesquisadores da UFRN. Além da produção científica e tecnológica 

desenvolvida na universidade, alguns softwares foram criados e invenções foram 

depositadas no INPI como pedidos de patentes, contribuindo para o desenvolvimento de 

inovações no estado potiguar.  

 Dentre as transformações científicas e estruturais que ocorreram na UFRN após 

a Lei do Petróleo, é importante citarmos a criação do Núcleo de Processamento 

Primário de Reuso de Água Produzida e Resíduos (NUPPRAR), através de um projeto 

encomendado pela Petrobras. O núcleo (Figura 18), erguido através dos recursos da 

estatal em 2010, tem como objetivo desenvolver pesquisas para otimizar e tornar menos 

poluentes as atividades de E&P de P&G do setor do Rio Grande do Norte, como 

também de outros estados. Composto por diversos laboratórios, atualmente os discentes 

e docentes de diversos departamentos utilizam as instalações do NUPPRAR, 

possibilitando a troca do conhecimento tácito por meio do contato face-a-face entre 

pesquisadores de diversas áreas, colaborando para o desenvolvimento de pesquisas 

multidisciplinares de interesse da Petrobras e das outras parceiras do núcleo, como a 

ANP e o IDEMA. 
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Figura 18 – NUPPRAR/UFRN. 

 
Fonte: UFRN (2016). 

 

 Para gerir todos esses recursos do Governo Federal e das empresas que foram 

direcionados à universidade, a UFRN adotou um modelo de gestão que possibilitou o 

controle do intenso fluxo monetário resultante das atividades de P&G. Os recursos 

oriundos das parcerias firmadas entre as empresas e o Governo Federal com a UFRN 

não são depositados nas contas bancárias dos pesquisadores coordenadores de 

programas e projetos. Tanto a Reitoria, quanto a Fundação Norte Rio Grandense de 

Pesquisa e Cultura (FUNPEC), órgão vinculado à universidade, administram esses 

valores
41

. Por exemplo, os recursos oriundos dos PRHs da ANP e dos projetos 

financiados pela agência são administrados pela Reitoria. Já aqueles provenientes dos 

PRHs da Petrobras, como também dos projetos diretamente encomendados pela estatal 

e pelas empresas privadas, são direcionados e administrados pela FUNPEC. 

  Ao longo do subcapítulo notamos as transformações estruturais e cientificas que 

ocorreram na UFRN devido à Lei do Petróleo, especificando a criação de novos 

                                                           
41

 Segundo a UFRN (2016), a FUNPEC, criada em outubro de 1978, tem como objetivo 

estimular, apoiar e gerenciar as atividades de ensino, pesquisa, extensão desenvolvidas pela 

UFRN. A fundação também visa assegurar agilidade na implantação de projetos e programas, 

promovendo a interação entre a UFRN e a comunidade, através de parcerias com instituições 

públicas e privadas.  
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departamentos e a reestruturação daqueles já existentes através da implantação dos 

PRHs e do desenvolvimento dos projetos diretamente encomendados pelos diferentes 

atores. Dentre as parcerias firmadas, após a Lei do Petróleo, entre o Governo Federal, a 

Petrobras, as empresas privadas e a UFRN, que colaboraram para a sua reestruturação e 

causaram rebatimentos na CT&I em P&G no Rio Grande do Norte, buscaremos no 

próximo capítulo destacar uma política pública regional setorial, as Redes N/NE 

coordenadas pela universidade, analisando os seus rebatimentos no estado potiguar.  
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CAPÍTULO 3 

AS REDES N/NE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL COORDENADAS PELA 

UFRN E OS SEUS REBATIMENTOS NA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

3.1 Redes N/NE de Petróleo e Gás Natural: emergências, principais atores e 

configurações espaciais. 

 

 Além dos PRHs da ANP e da Petrobras, como também dos projetos 

encomendados por esses dois atores e pelas empresas privadas, a UFRN participou de 

outras políticas de incentivo à CT&I relacionadas ao setor de P&G, causando 

rebatimentos na própria universidade, como também na CT&I do Rio Grande do Norte. 

Entre tais ações, podemos destacar a criação dos Laboratórios de Qualidade de 

Combustíveis em 2000, o financiamento de projetos relacionados ao setor também no 

ano de 2000 e a criação das Redes N/NE em 2001. As duas primeiras políticas 

mencionadas, as quais tiveram abrangência nacional, foram financiadas com os recursos 

do CT-Petro e a terceira, as Redes N/NE, por meio dos investimentos provenientes do 

Fundo Setorial, em maior intensidade, como também do setor empresarial. 

 A criação dos Laboratórios de Qualidade de Combustíveis ocorreu através do 

Edital  CT-Petro 01/2000 para atender uma demanda solicitada pela ANP à Finep. De 

acordo com o professor Florival Carvalho, a agência, diante ao grande número de postos 

de combustível, necessitava de laboratórios que pudessem aferir a qualidade das 

substâncias que estavam sendo comercializadas. Ainda de acordo com o professor, 

foram investidos aproximadamente 16 milhões
42

 de reais na construção desses 

laboratórios em diversas universidades do Brasil. Do total desses recursos, 6 milhões
43

, 

provenientes do percentual regional do CT-Petro, foram destinados às construções 

dessas estruturas nas universidades do Norte e Nordeste, entre elas a UFRN, 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Ceará (UFC), 

                                                           
42

 De acordo com os Índices Gerais de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP-FGV), 

atualmente, tal valor corresponde a aproximadamente 48 milhões de reais. 
43

 De acordo com os Índices Gerais de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP-FGV), 

atualmente, tal valor corresponde a aproximadamente 18 milhões de reais. 
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Universidade de Salvador (Unifacs), Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Na 

UFRN, foi inaugurado o Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes (Figura 19), 

liderado pelo Professor Valter Fernandes Junior, no Instituto de Química.  

 

Figura 19 – Laboratório de Combustíveis e Lubrificante do Instituto de Química da UFRN. 

 
Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor. 

 

 Os pesquisadores das regiões Norte e Nordeste que participaram do Edital CT-

Petro 01/2000 passaram a desenvolver trabalhos em conjunto. É interessante 

destacarmos tal política justamente pelo fato de que essa rede de trabalhos cooperativos, 

a qual surgiu ainda no começo de 2000, serviu de base para a formação da Rede de 

Combustíveis e Lubrificantes (Recol), uma das três Redes N/NE que analisaremos mais 

adiante.  

 Ainda em 2000, a Finep, através dos recursos do CT-Petro, lançou o Edital 

03/2000, buscando financiar projetos na área de P&G. Diversos pesquisadores do país 

submeteram propostas de projetos. Na UFRN, alguns projetos foram aceitos pelo 

Governo Federal e financiados.  Em 2001, foi divulgado o Edital CT-Petro CNPq/Finep 

03/2001 com o fito de implementar as Redes N/NE de P&G. Porém, antes de 

analisarmos a implementação desta política pública regional e setorial de CT&I, iremos, 
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seguindo o modelo do Ciclo de Políticas, discutir os problemas que levaram a sua 

formulação.  

 Durante o Capítulo 1, observamos as desigualdades regionais em CT&I que 

marcam o STI brasileiro. Historicamente, os conhecimentos científicos, tecnológicos e 

inovativos relacionados ao setor de P&G foram desenvolvidos na região Sudeste, mais 

precisamente no estado do Rio de Janeiro. Com a expansão do setor de P&G na década 

de 1990, as regiões Norte e Nordeste passaram a demandar CT&I, como também 

recursos humanos qualificados. Nos três primeiros anos após a promulgação da Lei do 

Petróleo, foram implantados em ambas as regiões: alguns PRHs da ANP; os 

Laboratórios de Qualidade de Combustíveis; o Edital 03/2000 que buscou, através dos 

recursos do CT-Petro, financiar projetos desenvolvidos pelos pesquisadores; projetos 

encomendados pela ANP. As interações entre o setor produtivo e a academia ainda eram 

muito pontuais, pois, como mencionamos durante o Capítulo 2, as empresas ainda 

avaliavam a melhor maneira de investir nas universidades os recursos obrigatórios 

devido à Cláusula do 1%.  

 Muitos pesquisadores estavam desenvolvendo seus trabalhos em parceria apenas 

com os seus colegas de departamento, sem contar com a colaboração de profissionais de 

outras instituições, com exceção daqueles que participavam dos recém-criados 

Laboratórios de Qualidade de Combustíveis. Além da tímida articulação entre os 

pesquisadores, os conhecimentos científicos e tecnológicos até então produzidos não 

estavam sendo devidamente aproveitados pelo setor industrial, pois as interações entre 

as universidades e as empresas ainda eram muito pontuais. Diante desses problemas, 

seria necessária a formulação de uma política regional que além de investir em 

infraestrutura laboratorial e bolsas para os alunos, pudesse articular os pesquisadores, 

permitindo a troca de informações, conhecimentos e aprendizado entre eles, 

maximizando a produção de C&T, como também viabilizasse o contato entre a 

academia e as empresas, possibilitando a transformação da C&T em inovações nas 

unidades federativas das regiões Norte e Nordeste. 

 Segundo o professor Florival Carvalho, a ANP, através do diagnóstico desses 

problemas, convocou a Finep e o CNPq, no final de 2000, para uma reunião na cidade 

de Natal em que discutiram a necessidade de formular uma política pública de CT&I 

regional e setorial com dois objetivos. Segundo a Finep (2001), o primeiro objetivo era 

articular pesquisadores e empresas, ambos instalados nas regiões Norte e Nordeste, em 

redes cooperativas de pesquisa. O segundo objetivo era justamente estimular a produção 
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de CT&I na área de P&G nos estados do Norte e Nordeste, além de formar recursos 

humanos aptos a atenderem às demandas do setor. Ambos os objetivos definidos na 

formulação estão intimamente conectados. Por ser uma política regional, a expectativa 

era que atingindo esses dois objetivos, ou seja, articulando os pesquisadores e as 

empresas produzindo CT&I e formando recursos humanos capacitados, houvesse 

amenização das desigualdades regionais referentes a tais atividades.  

  Durante a reunião, também ficou definido que os recursos públicos direcionados 

a essa política de CT&I, seriam oriundos do percentual regional do CT-Petro. Os 

formuladores contavam que as empresas que fossem participar das Redes N/NE também 

dessem contrapartidas financeiras, principalmente aquelas exploradores e produtoras 

que devido à Cláusula do 1%, deveriam investir nas instituições de ensino e/ou pesquisa 

credenciadas pela ANP.  

 Formulada a política, em março de 2001 foi lançado o Edital, por meio da Finep 

e do CNPq, dando início a sua implementação através da formação das Redes N/NE. A 

implementação da política engloba, além das formações das Redes N/NE, a produção de 

CT& nas unidades federativas das regiões Norte e Nordeste.  

 De acordo com a Finep (2001), foram disponibilizados 40 milhões de reais para 

a formação dessas redes cooperativas de pesquisa
44

. Os recursos poderiam ser utilizados 

para reformas estruturais nas instituições participantes, no pagamento de viagens para 

congressos ou outras reuniões científicas, como também na concessão de bolsas de 

pesquisa para os alunos de graduação e pós-graduação com o fito de possibilitar o 

desenvolvimento de CT&I, como também à formação e à capacitação de recursos 

humanos.   

 O Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001 buscou inicialmente formar as redes 

através de duas etapas: Apresentação das Propostas de Rede; Estruturação da Cartilha 

dos Projetos Cooperativos. Ao ser lançado o Edital, foi formado um Comitê Técnico, 

composto pela Finep, CNPq e ANP, responsável por conduzir as duas etapas. Ao longo 

dos próximos parágrafos, buscaremos explanar e analisar cada uma das duas etapas 

citadas.  

 Na Primeira Etapa, as propostas de rede deveriam se inserir nos temas propostos 

pelo Plano de Ação CT-Petro 2001-2003, baseado nos problemas e demandas do setor 

de P&G do Norte e Nordeste. As oito temáticas inseridas no plano abordam: a redução 
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 De acordo com os Índices Gerais de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP-FGV), 

atualmente, tal valor corresponde a aproximadamente 135 milhões de reais. 
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do risco exploratório e logística de operações na Bacia Solimões; o aproveitamento 

econômico do gás natural nas regiões Norte e Nordeste; a conservação ambiental em 

relação à recuperação de clareiras abertas na Floresta Amazônica, decorrentes das 

atividades de exploração e transporte de P&G; a redução de danos ao meio ambiente 

provocados por eventuais derramamentos de P&G; a viabilização técnica e econômica 

dos campos maduros; os estudos de materiais avançados resistentes às altas pressões e 

temperaturas, como também à corrosão; a modelagem computacional, a instrumentação 

e o controle aplicados à E&P e ao transporte de P&G; a química e geoquímica aplicadas 

ao setor de P&G (FINEP, 2001). 

 De acordo com o Edital, as propostas deveriam ser lideradas por um pesquisador 

inserido em uma universidade ou em um instituto de pesquisa. Os pesquisadores que 

participaram dessas propostas podem ser enquadrados em quatro categorias: a) os que já 

desenvolviam trabalhos na área de P&G antes da Lei do Petróleo, que eram 

pouquíssimos; b) aqueles que no período entre a promulgação da Lei do Petróleo e o 

lançamento do Edital das Redes N/NE, começaram a desenvolver trabalhos na área 

dispondo de estrutura laboratorial apropriada ao estudo de P&G já estavam articulados 

com outros pesquisadores de outras universidades e com pontuais interações com 

empresas do setor, como aqueles que participaram dos Laboratórios de Combustíveis; c) 

os pesquisadores que durante o período entre a Lei do Petróleo e a divulgação do Edital 

das Redes N/NE estavam começando a desenvolver projetos e pesquisas relacionados 

ao setor de P&G, não dispondo de laboratórios apropriados ao estudo de P&G e sem a 

articulação com pesquisadores de outras instituições e empresas do setor; d) 

pesquisadores e professores que não trabalhavam na área, encontrando na política das 

Redes N/NE uma possibilidade de estudar P&G, setor que mais direcionava recursos 

naquela época.  

 Esses pesquisadores que tiveram interesse em submeterem propostas como 

líderes tiveram a iniciativa de se articularem com outros através das relações informais e 

formais anteriormente estabelecidas. As informais compreendem justamente os 

pesquisadores que se conheciam através da participação de bancas avaliadoras de 

concursos e defesas de monografias, dissertações e teses, como também da participação 

em congressos. As formais correspondem às relações que foram estabelecidas através da 

participação em trabalhos anteriores. A grande maioria dos pesquisadores  formaram as 

propostas de rede através das relações informais, por justamente nunca terem trabalhado 
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em conjunto. Os coordenadores tentaram convidar diversas empresas para participarem 

das propostas.  

 De acordo com a Finep (2001), cada proposta deveria conter as qualificações dos 

participantes, ou seja, o Currículo Lattes do líder e dos demais pesquisadores, como 

também um registro de atividades das empresas, caso fizessem parte. Além das 

qualificações, a proposta teria que abordar o plano geral de trabalho com: a adaptação 

da temática selecionada; os problemas a serem resolvidos; as repercussões sociais e 

econômicas dessas soluções; uma estimativa da quantidade de recursos necessários; a 

quantidade de recursos que as empresas participantes investiriam; os objetivos; a 

contribuição científica, tecnológica e inovativa para a temática abordada.  

 Segundo a Finep (2001), o foram enviadas 44 propostas ao Comitê Técnico. Sete 

critérios foram utilizados pelo Comitê para julgar as propostas, procurando analisar: a 

relevância da proposta para o desenvolvimento de CT&I regional (artigos, dissertações, 

teses, softwares, patentes e soluções pontuais tecnológicas para os problemas 

enfrentados pelo setor); competência multidisciplinar dos pesquisadores; experiência 

dos atores em trabalhos cooperativos; articulações nacionais e internacionais; 

envolvimento na formação e capacitação de recursos humanos; contrapartida financeira 

das empresas participantes; adequação aos recursos disponíveis pela Finep e pelo 

CNPq.  

 As 44 propostas de rede enviadas ao Comitê Técnico foram julgadas no dia seis 

de julho de 2001, sendo 33 aprovadas. Em nenhuma das 33 propostas, havia empresas. 

Representantes da Finep enviaram e-mails aos líderes das propostas aprovadas, 

convocando-os para uma reunião de trabalho para discussões conceituais e estratégicas, 

bem como para a definição de aspectos organizacionais e de coordenação. De acordo 

com a Finep (2001), a reunião marcada para o dia 20/07/2001, na cidade do Rio de 

Janeiro, contou com a participação dos 33 líderes das propostas aprovadas e com os 

membros do Comitê Técnico.  

 Segundo os professores Venerando Amaro e André Maitelli, durante a reunião 

os 33 líderes apresentaram suas propostas. Após o término das explanações, o Comitê 

Técnico “propôs” que algumas propostas que abordassem a mesma temática se 

agregassem em uma só rede. Na nossa concepção, a ANP, a Finep e o CNPq tomaram 

tal decisão com o intuito de agregar os pesquisadores separados em diferentes 

propostas, mas que estavam propondo pesquisar áreas semelhantes, em uma única Rede, 
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visando maximizar a produção de CT&I, como também a capacidade de formar 

recursos humanos qualificados, para uma respectiva temática.    

 Os líderes que foram “aconselhados” a aglutinarem suas propostas não 

esperavam passar por tal situação, tendo só a duração da reunião para definir quem de 

fato iria liderar as novas redes que estavam sendo formadas. Algumas propostas foram 

agrupadas sem maiores problemas, com os participantes elegendo o novo líder. 

Contudo, outras tiveram alguns impasses, já que os líderes das propostas aglutinadas 

desejavam liderar a nova rede, ou seja, havia dois ou mais líderes para uma única rede. 

Após algumas negociações entre os próprios pesquisadores e a intervenção do Comitê 

Técnico, os participantes entraram em consenso e formaram suas redes. Ao final da 

reunião, das 33 propostas de redes aprovadas, 13 foram criadas (Quadro 3). Portanto, 

podemos notar a presença das relações de poder, retratadas em conflitos, logo na criação 

de algumas das 13 Redes N/NE.  

 

Quadro 3 – Redes N/NE constituídas na Primeira Etapa do Edital CT-Petro CNPq/Finep 

03/2001. 

Rede N/NE Objetivos 

Instituição coordenadora 

/Líder/ Departamento 

Instituições  

Participantes 

Risco Exploratório 

Desenvolver métodos e 

algoritmos 

computacionais para o 

processamento e 

imageamento de dados 

sísmicos de situações de 

geologia complexa que 

representem problemas 

para a indústria do P&G 

do Norte e Nordeste.  

UFBA (BA); Milton Porsani 

(Dep. De Geologia e Geofísica 

Aplicada). 

UFBA (BA); UFPA 

(PA); UFRN (RN); 

UFC (CE); UFAL 

(AL); UFPE (PE). 

Gás Natural 

(Recogás) 

Desenvolver pesquisas e 

tecnologias para as 

atividades de E&P de Gás 

Natural desenvolvidas nas 

regiões Norte e Nordeste. 

UFPB (PB); Carlos Antônio 

Cabral dos Santos (Dep. De 

Engenharia Mecânica). 

UFPB (PB); UFBA 

(BA); UFPE (PE); 

UFPA (PA); UNIFOR 

(CE); UFC (CE); 

UFAL (AL); Unifacs 

(BA). 

Amazônia 

Intensificar a troca de 

informações e 

conhecimentos permitindo 

quantificar, minimizar ou 

eliminar os efeitos 

negativos ao meio 

ambiente, resultantes das 

atividades de prospecção e 

INPA (AM); Luiz Antônio 

Oliveira (Direção do INPA). 

INPA (AM); UFPA 

(PA); UFAM (AM); 

UFRA (PA); Embrapa 

- OC (AM); Embrapa -

OR (PA); UEA (AM).  
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transporte de P&G na 

Amazônia.  

Recuperação de 

Áreas Contaminadas 

(Recupetro) 

Através da consolidação 

de massa crítica, 

estabelecer competências 

locais para gerenciar os 

problemas ambientais.  

UFBA (BA); Antônio Queiroz 

(Dep. De Oceanografia). 

UFBA(BA); UFC 

(CE); UFPE (PE); 

ITEP (PE); UFCG 

(PB); UFRN (RN); 

UFAL (AL); Padetec 

(CE); UFRPE (PE).  

Monitoramento 

Ambiental de Áreas 

Sob Influência da 

Indústria Petrolífera 

(Petromar) 

Monitorar, através da 

utilização do 

georreferenciamento, as 

áreas sob influência das 

atividades de P&G 

inseridas no Norte e 

Nordeste brasileiro. 

UFRN (RN);  Venerando Amaro 

(Dep. Geologia). 

UFRN (RN); UFBA 

(BA); UFPE (PE); 

UFPB (PB); UFC 

(CE); UFMA (MA); 

UFPA (PA); UEPA 

(PA); MPEG (PA); 

IEPA (AP); UFERSA 

(RN). 

Engenharia dos 

Campos Maduros 

Desenvolver pesquisas 

com vistas à viabilização 

técnica e econômica dos 

campos maduros 

presentes no Norte e 

Nordeste do Brasil.  

Unifacs (BA); James Correia 

(Dep. De Engenharia e 

Arquitetura). 

Unifacs (BA); Unit 

(SE); UFPE (PE); 

UFBA (BA); UFS 

(SE); ITEP (PE); 

UFRN (RN); Unicap 

(PE). 

Caracterização 

Geológica e 

Geofísica dos 

Campos Maduros
45

 

Desenvolver pesquisas 

que possibilitem o estudo 

geológico/geofísico e a 

melhor utilização dos 

campos maduros das 

regiões Norte e Nordeste. 

UFBA (BA); Olivar Antônio 

Lima (Dep. De Geologia e 

Geofísica Aplicada). 

UFBA (BA); UFPE 

(PE); UFRN (RN). 

Multitarefa de 

Materiais Especiais 

Pesquisar, desenvolver e 

inovar na área de 

materiais para aplicações 

especiais na indústria de 

P&G do Norte e Nordeste. 

UFPE (PE); Flamarion Borges 

Diniz (Dep. Química 

Fundamental). 

UFPE (PE); UFC 

(CE); UFPA (PA); 

UFCG (PB); UFMA 

(MA); UFBA (BA); 

UFS (SE).  

Modelagem 

Computacional 

Realizar aplicações 

inovadoras, métodos e 

técnicas computacionais 

de interesse do setor de 

P&G das regiões Norte e 

Nordeste. 

UFPE (PE); Felix Guimarães 

Santos (Dep. De Engenharia 

Mecânica). 

UFPE (PE); UFC 

(CE); UFAL (AL); 

UFCG (PB); UFRN 

(RN). 

Instrumentação e 

Controle (Redic) 

Desenvolver pesquisas 

aplicadas no tema 

instrumentação e controle 

em P&G nas regiões 

Norte e Nordeste. 

UFRN (RN);  André Maitelli 

(Dep. Eng. Da Computação e 

Automação). 

UFRN (RN); UFPE (PE); 

UFCG (PB); UFPA (PA); 

UFBA (BA); ITEP (PE); 

UFAL (AL); UFC (CE); 

UNIFOR (CE); UNEB 

(BA); UFPB (PB). 
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 A Rede N/NE Caracterização  Geológica e Geofísica dos Campos Maduros foi coordenada, 

em aproximadamente, seis meses, por um pesquisador da UFRN. 
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Catálise (Recat) 

Desenvolver trabalhos nas 

regiões Norte e Nordeste 

sobre catalisadores 

mássicos, suportados,  

homogêneos,  peneiras 

molecurales, nanoporosos, 

engenharia das reações, 

processos de adsorção, 

foto e eletrocatálise.  

Unifacs (BA); Luiz Pontes 

(Departamento de Engenharia e 

Arquitetura). 

Unifacs (BA); UFBA 

(BA); UFMA (MA); 

UNEB (BA); UESC 

(BA); UFPI (PI); 

UniBahia (BA); 

SENAI (BA); 

CETENE (PE); UFPE 

(PE); UFRN (RN); 

UFPB (PB); UFC 

(CE); UFPA (PA) 

UFPB (PB); Unit (SE); 

UFAL (AL).  

Combustíveis e 

Lubrificantes 

(Recol) 

Desenvolvimento de 

metodologias analíticas 

para determinar a 

qualidade dos (bio) 

combustíveis e 

(bio)lubrificantes 

comercionalizados nas 

regiões Norte e Nordeste. 

UFRN (RN); Valter Fernandes 

Junior (Dep. Química). 

UFRN (RN); Unifacs 

(BA); UFC (CE); 

UFPE (PE); UFPB 

(PB); UFAL (AL); 

UFPI (PI); UFPA 

(PA); UFS (SE); 

UFAM (AM). 

Asfalto 

Fortalecer o Setor de 

Asfalto do Norte e 

Nordeste, através do 

desenvolvimento de 

pesquisas que resultem em 

novas tecnologias e 

produtos, capacitando 

recursos humanos e 

transferindo os 

desenvolvimentos 

realizados para a cadeia 

produtiva do asfalto. 

UFC (CE); Jorge Soares (Dep. 

Engenharia de Transportes). 

UFC (CE); UFRN 

(RN); UFCG (PB); 

UFAM (AM); UEMA 

(MA); UFPE (PE); 

UFBA (BA); Unifacs 

(BA). 

Fonte: Elaboração própria através das informações fornecidas pelo Relatório InovaNordeste 

(2005) e Faria (2009). 

 

 Na Primeira Etapa de formação foram constituídas 13 Redes N/NE, englobando 

34 instituições inseridas nas regiões Norte e Nordeste, sendo 7 responsáveis pelas 

coordenações, como demonstra a Tabela 11. A quantidade de instituições do Nordeste 

inseridas nas 13 Redes N/NE é bem maior que a do Norte. Além disso, as instituições 

nordestinas coordenaram 12 das 13 Redes N/NE. Acreditamos que o predomínio da 

região Nordeste sobre o Norte nesse quesito, deve-se ao fato que o STI regional da 

segunda região é ainda mais imaturo do que o da primeira, principalmente pela tardia 

implantação das universidades, pelos baixos investimentos dos Governos Estaduais em 
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P&D, como também pelo histórico negligenciamento do Governo Federal referente ao 

direcionamento de políticas públicas de C&T para essa região do país.  

 

Tabela 11 - Número de instituições participantes, de instituições coordenadoras e de Redes N/NE 

coordenadas pelas instituições das regiões Norte e Nordeste. 

Regiões 

Nº Inst. 

Participantes 

Nº Inst. 

coordenadoras 

Nº Redes 

N/NE  

Nordeste 23 6 12 

Norte 11 1 1 

TOTAL 

NORDESTE/NORTE 34 7 13 
Fonte: Elaboração própria através das informações fornecidas pelo Relatório InovaNordeste (2005) e 

Faria (2009). 

 

 As instituições que fizeram parte das Redes N/NE, logo no início da política, são 

universidades públicas (federais e estaduais), universidades particulares e centros de 

pesquisa. Dos 34 participantes, 19 são universidades públicas, sendo 13 federais e 6 

estaduais, 9 são institutos de pesquisa e 5 são universidades particulares. Desta forma, 

percebemos o predomínio das universidades públicas, mais precisamente das federais, 

nas Redes N/NE, principalmente em suas coordenações.  

 Após serem definidos os líderes e os participantes das 13 Redes N/NE, o Comitê 

Técnico, ainda durante a reunião no Rio de Janeiro, anunciou que 60 mil reais
46

 seriam 

entregues, via CNPq, para cada líder estruturar a cartilha de projetos cooperativos com 

os demais pesquisadores inseridos em sua Rede N/NE, iniciando a Segunda Etapa do 

Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001, a qual teve a duração de aproximadamente um 

mês. Segundo Viana (2006) e Faria (2009), os líderes, utilizando os recursos 

disponibilizados, viajaram pelas regiões Norte e Nordeste, visando se reunirem com os 

pesquisadores e decidirem quais projetos cooperativos elaborar, quem seriam os 

coordenadores desses projetos e os demais participantes. 

 Pelo fato de nenhuma empresa ter se interessado em participar das propostas que 

geraram as 13 Redes N/NE, os líderes buscaram elaborar cartilhas de projetos que 

visassem atender as demandas do setor de P&G, como uma tentativa de atrair o setor 

empresarial e os seus investimentos. A ANP participou de diversas reuniões das 13 

Redes N/NE, com o intuito de auxiliar os líderes nessa tarefa. Segundo Viana (2006), 

cada projeto cooperativo teria uma duração de dois anos. O Comitê Técnico, conforme a 
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 De acordo com os Índices Gerais de Preços da Fundação Getúlio Vargas (IGP-FGV), 

atualmente, tal valor corresponde a aproximadamente 180 mil reais.  
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Finep (2001), adotou alguns critérios na análise das cartilhas de projetos cooperativos 

enviada por cada Rede N/NE, entre eles: coerência com as propostas de rede enviadas 

anteriormente; adequações metodológicas; contribuições para amenização das 

desigualdades regionais.  

 Segundo Viana (2006), foram enviados 99 projetos ao Comitê Técnico, sendo 54 

aceitos. Dentre os 54 aceitos, havia projetos com apenas dois pesquisadores de uma 

mesma instituição, até aqueles com dezessete pesquisadores de dezessete instituições 

diferentes. Após o término da Segunda Etapa do Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001, 

no final de 2001, as 13 Redes N/NE estavam completamente formadas. Os principais 

pesquisadores das 13 Redes N/NE eram os líderes e os coordenadores de projetos 

cooperativos. 

 As 13 Redes N/NE formadas, em 2001, através das duas etapas do Edital CT-

Petro CNPq/ Finep 03/2001 não contaram inicialmente com a participação do setor 

produtivo. Em 2002, a Petrobras decidiu participar das Redes N/NE, direcionando 

recursos para a administração de todas, como também para aqueles projetos 

cooperativos do seu interesse. De acordo com Viana (2006, p. 70), o comunicado oficial 

deu-se durante o “I Workshop das Redes N/NE em Natal, o qual contou com a 

participação dos 13 líderes e dos coordenadores dos projetos, além de representantes da 

Finep e do CNPq”. Tal reunião ocorreu no dia 18 de Outubro de 2002. A Petrobras 

passou a investir no ano seguinte, inclusive quase todas as Redes N/NE passaram a 

contar com investimentos da Petrobras em todos os seus projetos cooperativos. Após a 

inserção da Petrobras, outras empresas passaram a participar das Redes N/NE, contudo 

os recursos direcionados pela estatal foram demasiadamente maiores. As empresas 

selecionavam as Redes N/NE que desejavam participar, destinando recursos para a sua 

administração e para os projetos cooperativos do seu interesse. 

 Então, é interessante deixarmos claro que as Redes N/NE foram contempladas 

com recursos da Finep, do CNPq e das empresas, lembrando que os dois primeiros 

utilizavam recursos oriundos do CT-Petro. De acordo com os três líderes das Redes 

N/NE coordenadas pela UFRN, a Finep direcionava a maior parte dos recursos, os quais 

poderia ser utilizado na expansão dos laboratórios, compra de equipamentos, insumos 

para experimentos, diárias e passagens áreas para congressos e reuniões científicas. Os 

recursos da Finep eram destinados às administrações das 13 Redes N/NE e à todos 

projetos cooperativos, mas em valores diferentes. As empresas também financiavam as 

administrações das Redes N/NE, as quais desejavam participar, e os projetos 
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cooperativos do seu interesse. Os recursos das empresas poderiam ser utilizados da 

mesma forma daqueles provenientes da Finep. O CNPq fornecia bolsas aos alunos de 

graduação e pós-graduação que participavam das Redes N/NE. O líder da Rede N/NE, 

ou o coordenador do projeto cooperativo solicitava à bolsa ao CNPq. De acordo com o 

professor André Maitelli, as bolsas disponibilizadas eram de Iniciação Tecnológica e 

Industrial (ITI) para alunos da graduação e de Desenvolvimento Tecnológico e 

Industrial (DTI) para os estudantes da pós-graduação. Atualmente, o valor da primeira é 

de 400 reais e o da segunda pode variar entre 1.100 reais até 4.000 reais. Alguns alunos 

das Redes N/NE também eram contemplados com as bolsas do PRH da ANP, contudo 

esse número era muito baixo.  

 Os recursos da Finep e das empresas destinados às Redes N/NE não eram 

depositados nas contas bancárias dos líderes e dos coordenadores dos projetos. As 

fundações contratadas pelas instituições eram responsáveis por receberem os recursos, 

realizarem as compras e ações solicitadas pelo lideres das Redes N/NE e pelos 

coordenadores dos projetos, além de elaborarem a prestação de contas. De acordo com 

Faria (2009), o direcionamento dos recursos ocorreu através de dois modelos de gestão: 

descentralizado (Figura 20) e centralizado.  

 

 

Figura 20 – Modelo de gestão de recursos descentralizado. 

 
Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas por Faria (2006). 
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 No modelo de gestão descentralizado, como demonstra a Figura 20, a Finep, 

assim como as empresas direcionavam os recursos para a fundação da instituição 

coordenadora e ela, por sua vez, ficava com o montante da administração da Rede N/NE 

e dos projetos cooperativos executados pela própria instituição (Figura 20). Os recursos 

ficavam à disposição do líder e dos coordenadores de projetos inseridos na instituição 

coordenadora. Um dos coordenadores dos projetos poderia ser o próprio líder da Rede 

N/NE. Aqueles recursos que foram destinados pela Finep e empresas para a execução de 

projetos cooperativos executados por outras instituições, eram direcionados às 

fundações ligadas a elas, ficando a disposição dos coordenadores dos projetos.  

 No modelo gestão centralizado, como demonstra a Figura 21, a Finep e as 

empresas direcionavam os recursos para a fundação da instituição coordenadora da 

Rede N/NE e ela retinha os recursos da administração, dos projetos cooperativos 

coordenados pelos seus pesquisadores, como também dos projetos coordenados por 

pesquisadores de outras instituições. Desta forma, os coordenadores dos projetos das 

outras instituições solicitavam a compra de equipamentos, passagens áreas, diárias e 

expansão e contrução de laboratórios à fundação da instituição coordenadora da Rede 

N/NE, muitas vezes situada em outro estado.  

 

Figura 21 – Modelo de gestão de recursos centralizado.

 
Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas por Faria (2006). 
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 Algumas das 13 Redes N/NE ao longo de suas vigências, passaram por modelos 

gestões de recursos centralizados e descentralizados. De acordo com Faria (2006), havia 

burocracia nas solicitações dos pesquisadores às fundações, seja na compra de uma 

simples passagem aérea interestadual, como na aquisição de um equipamento de última 

geração. A burocracia ainda era maior, quando, na gestão centralizada, o coordenador 

do projeto cooperativo solicitava algo à fundação da instituição coordenadora da Rede 

N/NE, a qual muitas vezes situava-se em outro estado. A ausência de proximidades 

geográfica, institucional e social aumentava ainda mais a burocracia, pois o pesquisador 

não tinha como se deslocar até a fundação, não estava inserido numa mesma instituição 

e muitas vezes não tinha contato social com nenhum funcionário de lá. Portanto, 

acreditamos que a gestão descentralizada colabora para a amenização da burocracia, 

proporcionando a maior fluidez da Rede N/NE.   

 Como já mencionamos, as fundações eram responsáveis pela elaboração de 

relatórios administrativos parciais, após um ano de execuções dos projetos cooperativos, 

e finais, após os dois anos estimulados no Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001. Na 

gestão descentralizada, como mostramos na Figura 22, as fundações dos institutos 

coordenadores dos projetos cooperativos enviavam os relatórios administrativos à 

fundação da instituição coordenadora da Rede N/NE que, por sua vez, elaborava o 

relatório administrativo de toda a Rede N/NE e enviava à Finep.  
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Figura 22 – Sistematização do processo de entrega dos relatórios administrativos realizados 

pelas fundações nos modelos de gestões descentralizado e centralizado. 

 
Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas por Faria (2006). 

 

 Ainda observando a Figura 22, percebemos que no modelo de gestão 

centralizado, a fundação da instituição coordenadora da Rede N/NE por administrar os 

recursos de todos os projetos cooperativos, ficava responsável por elaborar o relatório 

administrativo geral e submeter à Finep. De acordo com a Finep (2001), ela própria foi 

a designada, nos dois modelos de gestão de recursos, para entregar as empresas 

participantes da Rede N/NE, um balanço administrativo daqueles projetos que elas 

financiavam.  

 Além dos relatórios administrativos elaborados pelas fundações, os líderes das 

Redes N/NE, assim como os coordenadores dos projetos cooperativos, eram 

responsáveis por elaborar relatórios técnicos parciais, após um ano de vigência dos 

projetos, e finais, após os dois anos estipulados pelo Edital CT-Petro CNPq/Finep 

03/2001. Como explicitado na Figura 23, os coordenadores dos projetos submetiam os 

relatórios referentes aos seus trabalhos para o líder da Rede N/NE.  De acordo com a 

professora Helenice Vital, os relatórios técnicos dos projetos escritos pelos 

coordenadores deviam conter: nome da empresa participante, caso houvesse; os 

objetivos que foram alcançados; as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

pesquisadores inseridos no projeto; detalhes sobre a construção de novos laboratórios e 
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a respeito das reformas laboratoriais; a produção de artigos científicos, monografias, 

dissertações e teses com o fito de medir a produção de C&T, assim como a formação de 

recursos humanos; os softwares criados e as invenções depositadas como pedidos de 

patentes no INPI com o objetivo de mensurar a capacidade inovativa do projeto 

cooperativo; quais das ações executadas no projeto foram desenvolvidas em parceria 

com a empresa participante. Tais ações englobam a produção de CT&I, a solução de 

problemas pontuais tecnológicos e a formação de recursos humanos. 

 

 

 

Figura 23 – Sistematização do processo de entrega dos relatórios técnicos realizados pelos 

coordenadores dos projetos cooperativos, como também pelo líder da Rede N/NE. 

 
Fonte: Elaboração própria do autor.  

 

 Após receber os relatórios técnicos dos coordenadores dos projetos, o líder da 

Rede N/NE, elaborava um novo relatório contendo todas as informações recebidas, 

descrevendo sua gestão e analisando tudo aquilo que foi executado ao longo da vigência 

dos projetos cooperativos. Após redigir o relatório, o líder submetia-o à Finep. Assim 

como ocorria nos relatórios administrativos, a Finep também era a responsável por 

repassar às empresas, as informações técnicas referentes aos projetos que elas 

investiram.  

 O Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001, responsável pela formação das Redes 

N/NE, deixou claro que os projetos cooperativos teriam duração de dois anos.  Após as 
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Redes N/NE serem formadas, os recursos da Finep para a execução das pesquisas, 

previstos para serem disponibilizados, só foram entregues em 2003. Como já 

mencionamos, as empresas também começaram a investir nas Redes N/NE apenas em 

2003. Os pesquisadores sem recursos para trabalharem, tiveram, com aval da Finep, que 

atrasar o começo da execução dos projetos cooperativos. Desta forma, a Primeira Fase 

das Redes N/NE se estendeu de março de 2003 até março de 2005. 

 Com o fito de prolongar a atuação das Redes N/NE sobre a CT&I nas unidades 

federativas das regiões Norte e Nordeste, a Finep publicou quatro Editais de 

Encomenda, fazendo com que a política tivesse cinco fases: Segunda Fase (2005-2007); 

Terceira Fase (2007-2009); Quarta Fase (2009-2011); Quinta Fase (2011-2013). 

Através das 5 Fases, as Redes N/NE tiveram 10 anos de duração. Ao ser publicado cada 

Edital de Encomenda, os líderes das 13 Redes N/NE se articulavam com os demais 

pesquisadores e elaboravam uma nova Cartilha de Projetos Cooperativos. A cartilha 

poderia englobar tanto novos projetos, quanto a renovação daqueles já executados na 

fase anterior (com novos objetivos, obviamente). Os Editais de Encomenda permitiam 

novas formações das Redes N/NE através da exclusão ou a inserção de novas 

instituições, alterando a formação inicial e induzindo, a cada fase, a reconfiguração 

espacial das Redes N/NE. Contudo, houve Redes N/NE que apesarem de submeterem 

novos projetos nos Editais de Encomenda, permaneceram com os mesmos 

pesquisadores e instituições ao longo de toda sua vigência.  

 As Redes N/NE em suas cinco fases contaram com a diminuta participação do 

setor produtivo de natureza privada. Muitas empresas privadas exploradoras e 

produtoras de P&G que tinham a obrigatoriedade de investir nas instituições 

credenciadas pela ANP, devido a Cláusula do 1% da Lei do Petróleo, preferiram 

direcionar seus recursos encomendando projetos que visavam solucionar problemas 

específicos da firma contratante, como observamos ainda no Capítulo 2.    

 A Petrobras na Primeira Fase participou de vários projetos cooperativos das 13 

Redes N/NE. Inclusive, havia várias Redes N/NE que tinham apenas a Petrobras como 

empresa partícipe. Na Segunda Fase, Terceira Fase e Quarta Fase, a estatal passou a 

restringir gradativamente a sua participação nas Redes N/NE, participando de menos 

projetos e direcionando menores volumes de recursos para aqueles projetos do seu 

interesse. Na última fase da política, a Petrobras já não participava mais de nenhum 

projeto cooperativo. 
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 Segundo o professor Ivaldo Pontes (in memoriam), o desinteresse da Petrobras 

em continuar participando das 13 Redes N/NE é justificado pela criação das suas 

próprias Redes Temáticas, as quais contam com instituições de ensino e pesquisa de 

todo o país e que começaram a ser estruturadas em 2006, ou seja, durante a Segunda 

Fase das Redes N/NE. Todas as pesquisas desenvolvidas pelas Redes Temáticas 

atendem as específicas demandas da estatal. Segundo o professor Ivonildo Rêgo, a 

inserção da Petrobras nas Redes N/NE permitiu que a estatal obtivesse experiência em 

trabalhos em redes de pesquisa cooperativas, colaborando para a criação das suas 

próprias Redes Temáticas
47

.  

 Segundo o site institucional da Petrobras, atualmente há 49 Redes Temáticas, 

divididas em áreas temáticas específicas, como exploração, produção, abastecimento, 

gás natural, energia, desenvolvimento sustentável e gestão tecnológica. É interessante 

ressaltarmos que os recursos da Petrobras que antes eram direcionados às Redes N/NE  

e a partir de 2006 passaram gradativamente a serem investidos em suas próprias Redes 

Temáticas são oriundos da Cláusula do 1%. Além das Redes Temáticas, a Petrobras 

buscava parcerias com a UFRN, através da encomenda de projetos de pesquisa.  

 Além da evasão da Petrobras e da baixa participação das empresas privadas, as 

13 Redes N/NE também passaram, ao longo de suas fases, a receberem menos recursos 

da Finep e um menor número de bolsas do CNPq. De acordo com o professor Ivonildo 

Rêgo, a menor disponibilidade dos recursos provenientes do Governo Federal deveu-se, 

sobretudo, à realocação dos recursos do CT-Petro para outros Fundos Setoriais, 

principalmente para o CT-Infra. Além da diminuição dos recursos do CT-Petro, devido 

à relocação para outros Fundos Setoriais, é válido destacarmos também que, como 

demostramos em Oliveira et al (2017), o respectivo Fundo não cumpriu, entre 1999 e 

2010, o percentual regional de investimentos estabelecido em sua formulação, 

destinando apenas 26,6% ao invés dos 40%.  

 A escassez dos recursos ao longo das cinco fases resultou na gradativa evasão 

dos pesquisadores e, consequentemente, das instituições que participavam da política 

pública de CT&I. Houve Redes N/NE que começaram na Primeira Fase com diversas 

instituições partícipes, chegando à Quinta Fase com apenas algumas. Contudo, em 

poucos casos, existiram Redes N/NE que começaram e terminaram com o mesmo 

número de pesquisadores e instituições.  

                                                           
47

 O CENPES é o responsável pelo acompanhamento e fiscalização das atividades 

desenvolvidas pelas Redes Temáticas da Petrobras. 
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 Devido à falta de recursos do CT-Petro e à ausência de empresas, a Finep não 

considerou mais viável lançar um outro Edital de Encomenda, para a realização de uma 

Sexta Fase. De acordo com Vieira (2006), Faria (2009),e com os dados secundários 

coletados no Sistema de Integrado de Gestão de CT&I (SIGCTI/MCTI) em 2016, 50 

instituições, considerando as cinco fases, fizeram parte das Redes N/NE. Participaram 

850 doutores, 250 mestres, 92 especialistas, 187 técnicos e diversos alunos de 

graduação e pós-graduação que eram estudantes orientados pelos professores que 

faziam parte das 13 Redes N/NE. De acordo com os professores Valter Fernandes 

Júnior, André Maitelli e Venerando Amaro, apesar do fim da respectiva política pública 

de incentivo à produção de CT&I nas unidades federativas do Norte e Nordeste, redes 

sociais de trabalho foram criadas entre alguns pesquisadores de uma mesma Rede 

N/NE,  

 As 13 Redes N/NE eram de natureza imaterial, marcadas pelos fluxos de 

conhecimento, aprendizagem e informação, os quais colaboraram para a produção de 

CT&I. As instituições líderes representavam os nós das redes, já que todos os fluxos 

trespassavam por elas. As Redes N/NE, apesar de sua natureza imaterial, não eram 

independentes da materialidade, pois necessitavam dos fixos para que suas existências 

se tornassem possíveis. Os fixos, no caso das 13 Redes N/NE, correspondem às 

infraestruturas novas ou melhoradas, através dos recursos disponibilizados pela Finep e 

empresas, presentes nas instituições participantes. Sem os fixos, os pesquisadores não 

conseguiriam produzir C&T na área de P&G, impossibilitando os fluxos de 

conhecimentos, aprendizagem e informações entre eles.  

 Por estarmos trabalhando com redes cooperativas de pesquisa, não podemos 

descartar, conforme nos ensinam Rafesttin (1993) e Fernandes (2015), as relações de 

poder, as quais são inerentes ao processo de produção de CT&I. As Redes N/NE 

articularam atores inseridos em diferentes STI locais, trazendo consigo distintos 

interesses e culturas de pesquisa, provocando conflitos. Os conflitos nas Redes N/NE 

foram marcados por diversas situações. Destacamos as desavenças pela liderança de 

uma mesma Rede N/NE, logo no início de sua formação, e as disputas por capitação de 

recursos entre os coordenadores de projetos ao longo das cinco fases das Redes N/NE. 

Os conflitos ocorreram em diferentes intensidades, sendo alguns mais perceptíveis que 

outros.  

 No decorrer das primeiras páginas do Capítulo 3, procuramos, seguindo o 

modelo do Ciclo de Políticas, descrever e analisar o diagnóstico dos problemas que 
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levou à formulação das Redes N/NE. Sobre a implementação, realizamos uma análise 

geral da formação inicial das 13 Redes N/NE. Ao longo das próximas laudas deste 

subcapítulo, buscaremos especificar as formações das três Redes N/NE coordenadas 

pela UFRN.  

 

I) Rede de Combustíveis e Lubrificantes (Recol). 

 

 A Recol foi coordenada pelo professor Valter Fernandes do Instituto de Química 

da UFRN e dos Programas de Pós-Graduação em Química e Engenharia dos Materiais 

da universidade. O pesquisador, antes do lançamento do CT-Petro CNPq/Finep 

03/2001, já desenvolvia trabalhos referentes ao setor de P&G no Laboratório de 

Combustíveis e Lubrificantes, o qual foi construído, como já mencionamos, através do 

Edital 01/2000 que criou os Laboratórios de Qualidade de Combustíveis em diversas 

instituições de ensino e pesquisa do país.  

 O professor Valter Fernandes, além de contar com infraestrutura satisfatória para 

desenvolver pesquisas referentes ao setor de P&G, já trabalhava de maneira articulada 

com pesquisadores de outras instituições das regiões Norte e Nordeste que também 

participavam dos Laboratórios de Qualidade de Combustíveis, antes da divulgação do 

Edital que formou as Redes N/NE. De acordo com o próprio professor, quando foi 

publicado o Edital, os pesquisadores que já desenvolviam trabalhos em conjunto 

prepararam a proposta de rede e submeteram ao Comitê Técnico. O professor Valter 

Fernandes foi selecionado para liderar a proposta, devido a sua produção científica e 

tecnológica na área temática da Rede N/NE. 

 Segundo o líder, a proposta da Recol foi composta por diversos pesquisadores, 

entre eles: Paulo Brito Guimarães do Departamento de Engenharia Química da 

Universidade de Salvador (Unifacs); Diana Cristina de Azevedo, professora do 

Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará (UFC); 

Florival Carvalho do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE); Leonardo Teixeira, o qual fazia parte, na época em que estamos 

nos referindo, do Departamento de Química da Unifacs
48

; Simone Gonçalves, docente 

do Departamento de Química da UFPE; Célio Loureiro, professor do Departamento de 

Engenharia Química da UFC; Eledir Sobrinho do Departamento de Química da Unifacs; 

                                                           
48

 Atualmente, Leonardo Teixeira é docente da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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Antônio Araújo, professor do Instituto de Química da UFRN e do Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo da universidade mencionada
49

. A 

proposta da Recol tinha como objetivo desenvolver metodologias analíticas para 

determinar a qualidade dos (bio)combustíveis e dos (bio)lubrificantes comercializados 

nas regiões Norte e Nordeste. 

 O professor Antônio Araújo, além de ser colega de departamento, também era 

parceiro do Valter Fernandes Junior no Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes. 

De acordo com a Plataforma Lattes (2017), ambos teceram, ainda em 2000, relatórios 

técnicos sobre a qualidade dos combustíveis comercializados no Rio Grande do Norte e 

na Paraíba. Assim como o professor Valter Fernandes, Antônio Araújo já interagia com 

o setor produtivo antes de sua inserção na política pública das Redes N/NE. 

 Após a proposta da Recol ser aprovada, o professor Valter Fernandes Junior foi 

convocado para a reunião na cidade do Rio de Janeiro, aonde soube que não seria 

necessária a aglutinação com outras propostas. Segundo o professor, durante a Segunda 

Etapa da formação inicial da Recol, ele convocou os participantes da Rede N/NE, 

visando selecionar os coordenadores e os demais participantes de cada projeto. Após as 

reuniões, o professor Valter Fernandes submeteu a cartilha de projetos ao Comitê 

Técnico.  

  Todos os projetos submetidos pela Recol foram aprovados pelo Comitê 

Técnico. De acordo com o Quadro 4, a Recol contou com nove projetos na Primeira 

Fase das Redes N/NE. O professor Valter Fernandes além de liderar a Recol, participou 

de um projeto cooperativo com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e da UFPE. O docente 

Antônio Araújo coordenou um projeto com contribuições dos professores da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), UFPB e Unifacs. Outros pesquisadores 

da UFRN auxiliaram os projetos coordenados pela professora Diana Cristina de 

Azevedo, por Célio Loureiro e Eledir Sobrinho. É válido ressaltarmos que os projetos 

que contribuíram para a produção de CT&I no Rio Grande do Norte, foram os que 

foram coordenados pela UFRN, ou tiveram participação da universidade.  

 

 

                                                           
49

 O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo da UFRN surgiu para 

suprir as demandas do setor de P&G do Rio Grande do Norte e dos demais estados produtores. 

A sua estruturação ocorreu através dos recursos provenientes dos programas e ações 

estabelecidos após a Lei do Petróleo.  
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Quadro 4 – Projetos cooperativos da Recol na Primeira Fase. 

Projetos Cooperativos 

Instituição 

Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

Participantes 

Administração da Rede. 
UFRN; Valter 

Fernandes  
UFRN 

Petrobras; 

Braskem; 

Deten 

Química. 

Desenvolvimento de modelos e 

correlações para a estimativa de 

propriedades de gasolinas automotivas. 

Unifacs; Paulo Britto 

Guimarães 
Unifacs; UFC. 

Petrobras; 

Braskem; 

Deten 

Química. 

Avaliação das propriedades e 

estabilidade de combustíveis. 

UFC; Diana Cristina de 

Azevedo 

UFC; UFPE: 

UFRN; UFAL. 
Petrobras. 

Metodologias analíticas para 

caracterização de gás natural e GLP. 

UFRN; Valter 

Fernandes  

UFRN; UFPB; 

UFPE; UFAL. 
Petrobras. 

Desenvolvimento de metodologias para 

a detecção seletiva de marcadores em 

combustíveis. 

UFRN; Antônio Araújo 
UFRN; UFAM; 

Unifacs; UFPB. 
Petrobras. 

Avaliação da influência de aditivos e 

contaminantes nos parâmetros físico-

químicos dos combustíveis. 

UFPE; Florival 

Carvalho 

UFPE; UFPB; 

UFPI; UFPA; UFS. 
Petrobras. 

Avaliação a formação de goma em 

gasolinas automotivas. 

Unifacs; Leonardo 

Teixeira 

Unifacs; UFC; 

UFBA; UFS; 

UFPI. 

Petrobras; 

Braskem; 

Deten 

Química. 

Métodos analíticos e instrumentais para 

a determinação de qualidade de 

combustíveis. 

UFPE; Simone 

Gonçalves 

UFPE; UFPB; 

UFBA. 
Petrobras. 

Estudo de metodologias para o 

monitoramento da qualidade de 

lubrificantes. 

UFC; Célio Loureiro 

UFC; UFRN; 

UFPI; UFPE; 

Unifacs. 

Petrobras. 

Estudos de processos de recuperação de 

óleos lubrificantes e óleos usados. 

Unifacs; Eledir 

Sobrinho 

Unifacs; UFC; 

UFRN; UFPB. 
Petrobras. 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor Valter Fernandes. 

 

 Assim como aconteceu em várias das 13 Redes N/NE, a Petrobras participou, a 

partir de 2003, de todos os projetos da Primeira Fase. A Braskem e a Deten Química 

fizeram parte apenas dos projetos coordenados pela Unifacs, os quais não contaram com 

a participação dos pesquisadores da UFRN. Infelizmente, não tivemos acesso aos 

demais projetos das quatro outras fases. Porém, de acordo com o líder Valter Fernandes, 

a Petrobras passou gradativamente a participar de menos projetos e investindo parcelas 

menores de recursos a cada fase, até que na Quinta Fase, não havia mais nenhum 

investimento da estatal. O professor também destaca que nas quatro fases conseguintes, 

pouquíssimas empresas se interessaram em participar dos projetos da Recol.  

 Apesar da gradativa saída da Petrobras, da baixa participação do setor produtivo 

privado e da diminuição dos recursos enviados pela Finep e CNPq, não houve evasão 



143 
 

dos pesquisadores e, consequentemente, instituições ao longo das cinco fases, ou seja, a 

formação inicial e a configuração espacial da Recol, apresentada na Figura 24,  se 

manteve durante toda a sua vigência. . 
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Figura 24 – Configuração espacial da Recol em suas cinco fases. 

 
Fonte: Elaboração realizada em parceria com Pedro Paulo, aluno de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

UFPE. 
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 De acordo com o professor Valter Fernandes, mesmo com o fim das Redes 

N/NE, os pesquisadores que participaram da Recol ainda desenvolvem trabalhos em 

conjunto para ANP, Petrobras e algumas empresas do setor privado. Portanto, podemos 

alegar que a política pública mencionada colaborou para a intensificação das relações 

sociais de trabalho entre os pesquisadores da Recol, consolidando as articulações dos 

professores da UFRN, principalmente Valter Fernandes e Antônio Araújo, com outros 

estudiosos da área de P&G inseridos em diferentes instituições do Norte e Nordeste.  

 Sobre os conflitos entre os pesquisadores, o professor Valter Fernandes alegou 

que não houve desavenças entre os participantes. Contudo, não acreditamos na 

inexistência de conflitos ao longo cinco fases da Recol, já que as relações de poder são 

inerentes ao processo de produção de CT&I, mas sim que eles foram diminutos, tendo à 

cooperação superada a competição.  

 Logo no começo da Recol, os principais meios de comunicação entre os 

pesquisadores eram a telefonia fixa, os faxs e e-mails. Com o desenvolvimento do 

ciberespaço, marcado pela velocidade dos fluxos de informações decorrente da internet, 

os pesquisadores passaram a se comunicar e a realizar reuniões por videoconferência. A 

Recol também criou um portal na web com o fito de disponibilizar dados e informações 

para todos os participantes. Segundo Valter Fernandes, não houve workshops, mas sim 

reuniões presenciais fechadas para o público externo, tendo em vista a importância da 

proximidade geográfica para o processo de produção de CT&I.  

 De acordo com Valter Fernandes, o modelo de gestão de recursos adotado pela 

Recol foi o descentralizado, amenizando a burocracia em relação às solicitações dos 

pesquisadores às fundações.  Os recursos direcionados à Recol foram utilizados no Rio 

Grande do Norte através de bolsas ITI e DTI para os alunos da graduação e pós-

graduação que participavam dos projetos coordenados pelos professores Valter 

Fernandes e Antônio Araújo
50

, como também para expansão de aproximadamente 

200m² do Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes. 

 O professor Valter Fernandes alega que as bolsas e infraestrutura adquiridas 

através da Recol permitiram a reestruturação do Instituto de Química, colaborando para 

                                                           
50

 É interessante deixarmos claro que as demais instituições coordenadores dos projetos 

cooperativos da Recol também tiveram  ganhos em relação à concessão de bolsas de pesquisa e 

expansão da infraestrutura. Porém, como o nosso foco são os rebatimentos dessa Rede N/NE no 

Rio Grande do Norte, procuramos especificar aquilo que foi executado na UFRN. 
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a  formação de recursos humanos, principalmente por meio dos cursos de graduação e 

pós-graduação em Química e Engenharia Química, assim como para a produção de 

CT&I durante a vigência da Recol. É interessante ressaltarmos que atualmente, 2017, os 

professores Valter Fernandes e Antônio Araújo utilizam a infraestrutura expandida por 

meio dos recursos da Recol e os conhecimentos adquiridos ao longo da política para 

desenvolverem pesquisas e formarem/capacitarem profissionais para a área de P&G na 

UFRN.  

  

II) Rede de Monitoramento Ambiental de Áreas sob Influência da Indústria 

Petrolífera (Petromar). 

 

 A Petromar surgiu através de três propostas de rede submetidas ao Comitê 

Técnico na Primeira Etapa do Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001 e aglutinadas 

durante a reunião na cidade do Rio de Janeiro. As três propostas foram: monitoramento 

ambiental de áreas de risco e derrames de petróleo e seus derivados, liderada pelo 

professor Venerando Amaro do Departamento de Geologia da UFRN e do Programa de 

Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica da universidade; monitoramento, 

diagnóstico e gestão ambiental de áreas de risco através do levantamento de 

informações territoriais básicas, temáticas e socioeconômicas em áreas onshore da 

Bacia Potiguar, coordenada pelo professor Reinaldo Petta, também do Departamento de 

Geologia da UFRN; monitoramento de áreas contaminadas por métodos geofísicos, 

liderada pelo professor Raimundo Castelo Branco do Departamento de Geologia da 

UFC.  

 Quando o Edital que formou as Redes N/NE foi lançado, o professor Venerando 

Amaro estava iniciando seus trabalhos na área de P&G. De acordo com próprio 

professor, ele participava do PRH-22 da ANP desde 2000. Contudo, o professor 

Venerando Amaro desenvolvia esses trabalhos, ligados ao setor de P&G, articulado 

apenas com os colegas do mesmo departamento, ou seja, sem interação com 

pesquisadores de outras instituições das regiões Norte e Nordeste e com empresas. 

Como Venerando Amaro ainda estava começando a desenvolver pesquisas nessa área e 

o PRH-22 ainda estava iniciando suas atividades, a sua estrutura laboratorial, mais 

precisamente o Laboratório de Geoprocessamento, o qual é coordenado pelo professor, 

não possuía muitos equipamentos específicos para a execução de pesquisa na área de 

P&G.  



147 
 

 Ao ser publicado o Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001, o professor 

Venerando Amaro convocou pesquisadores de diferentes instituições do Norte e 

Nordeste através das relações informais estabelecidas através de participações em 

bancas de avaliação de trabalhos acadêmicos e congressos científicos, como também 

daquelas relações que surgiram na época em que o professor estava cursando a pós-

graduação. Alguns participantes da proposta de rede liderada pelo professor Venerando 

Amaro já desenvolviam trabalhos na área, ainda de maneira incipiente, e outros ainda 

não pesquisavam diretamente temáticas relacionadas ao setor de P&G.  

 De acordo com a Plataforma Lattes (2017), o professor Reinaldo Petta também 

já desenvolvia pesquisas na área de P&G antes da publicação do Edital CT-Petro 

CNPq/Finep 03/2001, mais precisamente na área da geologia e geoquímica ambiental 

em áreas de exploração de petróleo. Porém, o pesquisador executava essas pesquisas 

sem interagir com professores de outras universidades, empresas e sem financiamento 

para compra de equipamentos específicos para a execução das atividades associadas ao 

setor. Da mesma forma do professor Venerando Amaro, Reinaldo Petta estruturou sua 

proposta de rede através de relações informais estabelecidas com outros pesquisadores 

inseridos em instituições das regiões Norte e Nordeste. Assim como os dois professores 

da UFRN, Venerando Amaro e Reinaldo Petta, o professor Raimundo Castelo Branco 

da UFC também articulou sua proposta através de relações informais com os demais 

participantes.  

 Durante a reunião na cidade do Rio de Janeiro, os três líderes souberam que 

teriam que aglutinar suas propostas, escolhendo apenas um líder. O professor 

Venerando Amaro foi escolhido pelos demais pesquisadores para liderar a nova Rede 

N/NE que estava sendo formada, a Petromar, justamente por já participar de uma 

política pública na área. Segundo o professor Venerando Amaro, a Petromar tinha como 

objetivos: produzir, integrar e proteger conhecimentos e tecnologias ambientais para 

prevenção, avaliação e mitigação dos impactos aos ecossistemas modificados pela 

indústria do P&G e outras fontes de energia; desenvolver, formar e qualificar recursos 

humanos na área de meio ambiente com ênfase na indústria de P&G; transferir as 

tecnologias desenvolvidas no âmbito da Petromar para toda a cadeia produtiva da 

indústria do P&G, além de outros segmentos da sociedade; estabelecer competências e 

infraestrutura locais para atender as demandas ambientais do setor de P&G; disseminar 

o conhecimento gerado pela Rede N/NE na comunidade de C&T e demais segmentos da 

sociedade. 



148 
 

 De acordo com o professor Venerando Amaro, ao decorrer da Segunda Etapa do 

Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001, justamente a etapa da estruturação da cartilha de 

projetos, os pesquisadores concordaram em transformar as três propostas que foram 

aglutinadas, em três projetos cooperativos. Após elaborarem a cartilha de projetos, a 

enviaram ao Comitê Técnico, tendo as três sido aprovadas, dando início a Primeira Fase 

da Petromar (Quadro 5).  

 

Quadro 5 – Projetos cooperativos da Petromar na Primeira Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 

Instituição 

Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

Participantes 

1ª Administração da Rede N/NE. 
UFRN; Venerando 

Amaro 
UFRN. Petrobras.  

1ª 

Monitoramento ambiental de 

áreas de risco a derrames de 

petróleo e seus derivados. 

UFRN; Venerando 

Amaro 

UFRN; UFBA; 

UFPE; UFPB; 

UFC; UFMA; 

UFPA; UEPA; 

MPEG; IEPA.  

Petrobras. 

1ª 

Monirotamento, diagnóstico e 

gestão ambiental de áreas de 

risco através do levantamento 

de informações territoriais 

básicas, temáticas e 

socioeconômicas em áreas 

onshore da Bacia Potiguar. 

UFRN; Reinaldo 

Petta 

UFRN; 

UFERSA. 
Petrobras. 

1ª 

Monitoramento de áreas 

contaminadas por métodos 

geofísicos. 

UFC; Raimundo 

Castelo Branco 
UFC; UFRN. Petrobras. 

      Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor Venerando 

Amaro. 
 

 De acordo com o Quadro 5, o professor Venerando Amaro, além de liderar a 

Petromar, era responsável pela coordenação do projeto cooperativo com a maior 

participação de instituições e pesquisadores. O professor Reinaldo Petta executou o seu 

projeto com auxílio dos pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), também localizada no Rio Grande do Norte. Observando o Quadro 5, 

percebemos que a UFRN participou de todos os projetos, inclusive daquele coordenado 

pelo professor Raimundo Branco da UFC.  

 De acordo com o Quadro 6, a Segunda Fase da Petromar contou com quatro 

projetos cooperativos. Três corresponderam às renovações dos projetos da Primeira 

Fase e um ao novo projeto coordenado pela professora Helenice Vital do Departamento 

de Geologia da UFRN e do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica 
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da universidade. Como já explanamos no Capítulo 2, a professora Helenice Vital desde 

2000 é coordenadora do PRH-22 da ANP. Na Segunda Fase, a professora executou o 

projeto apenas com pesquisadores da UFRN e no momento de sua inserção na 

Petromar, ela desfrutava de alguns equipamentos específicos para desenvolver pesquisas 

na área de P&G, através dos recursos do PRH-22 da ANP.  

 

Quadro 6 – Projetos cooperativos da Petromar na  Segunda Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 

Instituição 

Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

Participantes 

2ª Administração da Rede. 
UFRN; Venerando 

Amaro 
UFRN. Petrobras. 

2ª 

Monitoramento ambiental de 

áreas de risco a derrames de 

petróleo e seus derivados. 

UFRN; Venerando 

Amaro 

UFRN; UFBA; 

UFPE; UFPB; 

UFC; UFMA; 

UFPA; UEPA; 

MPEG; IEPA.  

Petrobras. 

2ª 

Monitoramento, diagnóstico e 

gestão ambiental de áreas de 

risco através do levantamento de 

informações territoriais básicas, 

temáticas e socioeconômicas em 

áreas onshore da Bacia Potiguar. 

UFRN; Reinaldo Petta 
UFRN; 

UFERSA. 
Petrobras. 

2ª 

Monitoramento de áreas 

contaminadas por métodos 

geofísicos. 

UFC; Raimundo Castelo 

Branco 
UFC; UFRN. Petrobras. 

2ª 

Caracterização geológica-

geomorfológica e 

monitoramento da dinâmica 

costeira da plataforma 

continental da Bacia Potiguar. 

UFRN; Helenice Vital UFRN. Petrobras. 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor Venerando 

Amaro. 

 

 A Segunda Fase da Petromar contou com as mesmas instituições participantes da 

fase anterior. Contudo, segundo o professor Venerando Amaro, os recursos destinados 

pela Petrobras aos projetos foram significativamente menores. Na Terceira Fase da 

Petromar, os professores Venerando Amaro, Reinaldo Petta e Helenice Vital 

coordenaram novos projetos cooperativos, como podemos observar no Quadro 7. O 

professor Raimundo Castelo Branco deixou de coordenar projetos e, em contrapartida, a 

professora Odete Fátima de Silveira do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 

do Estado do Amapá (IEPA) liderou um projeto em parceria com pesquisadores da 

UFRN e do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), localizado no Pará. De acordo 

com o professor Venerando Amaro, os recursos da Finep, CNPq e os da Petrobras 
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direcionados aos projetos, foram menores do que os recebidos pelos pesquisadores na 

Segunda Fase da Petromar.  

 

Quadro 7 – Projetos cooperativos da Petromar na Terceira Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 
Instituição Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

Participantes 

3ª Administração da Rede. UFRN; Venerando Amaro UFRN. Petrobras. 

3ª 

Monitoramento das mudanças 

ambientais e da influência das 

forcantes hidrodinâmicas na 

morfodinâmica praial no 

Campo de Serra-Macau na 

Bacia Potiguar. 

UFRN; Venerando Amaro 

UFRN; UFC; 

UFPA; IEPA; 

MPEG; 

UFRB. 

Petrobras. 

3ª 

Mapeamento geológico-

sedimentológico e 

caracterização geofísica da 

Plataforma Continental 

Adjacente a Bacia Potiguar. 

UFRN; Helenice Vital 
UFRN; 

UFBA. 
Petrobras. 

3ª 

Integração de dados 

geofísicos, geológicos e 

geoquímicos na 

reconstituição da 

paleogeografia da Costa 

Amazônica, o Terciário ao 

Recente.  

IEPA; Odete Fátima da 

Silveira 

IEPA; MPEG; 

UFRN. 
Petrobras. 

3ª 

Avaliação e monitoramento 

dos aspectos radiológicos 

ocupacionais relacionados à 

presença de redionuclídeos 

naturais em áreas de extração 

de petróleo. 

UFRN; Reinaldo Petta UFRN. Petrobras. 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor Venerando 

Amaro. 

 

 De acordo com o Quadro 8, a Quarta Fase da Petromar contou com quatro 

projetos cooperativos. O professor Venerando Amaro renovou o projeto que tinha sido 

iniciado na Terceira Fase, mas com a participação de mais uma empresa, a Ecoplam. A 

empresa tem sede em Natal e é especializada em consultoria e planejamento ambiental. 

Os professores Helenice Vital e Reinaldo Petta passaram a executar novas pesquisas. O 

projeto coordenado pelo professor Reinaldo Petta contou com o apoio da UFERSA. Já o 

liderado pela professora Helenice Vital teve a participação da UFPB, da UFC e da 

UFBA. Os recursos oriundos do CT-Petro e da Petrobras foram destinados em menor 

volume em relação às fases anteriores, pois o CT-Petro já estava passando por sérios 

problemas, os quais já foram explicados anteriormente, e a Petrobras, naquele momento, 
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já investia mais intensamente em suas próprias Redes Temáticas coordenadas pelo 

CENPES e na encomenda de projetos às instituições credenciadas pela ANP.  

 

Quadro 8 – Projetos cooperativos da Petromar na Quarta Fase. 

Fases Projetos Cooperativos 
Instituição Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

Participantes 

4ª Administração da Rede. UFRN; Venerando Amaro UFRN. 
Petrobras; 

Ecoplam. 

4ª 

Monitoramento das mudanças 

ambientais e da influência das 

forcantes hidrodinâmicas na 

morfodinâmica praial no 

Campo de Serra-Macau na 

Bacia Potiguar. 

UFRN; Venerando Amaro 

UFRN; UFC; 

UFPA; IEPA; 

MPEG; 

UFRB. 

Petrobras; 

Ecoplam. 

4ª 

Identificação e avaliação 

geoquímica de áreas 

impactadas e degradadas por 

vazamento de óleo e 

planejamento de propostas de 

recuperação. 

UFRN; Reinaldo Petta 
UFRN; 

UFERSA. 
Petrobras. 

4ª 

Caracterização fisiográfica da 

Plataforma Continental: Áreas 

Touros (NE) e Foz do 

Amazonas (AM). 

UFRN; Helenice Vital 

UFRN; 

UFBA; UFC; 

UFPB. 

Petrobras. 

 Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor Venerando 

Amaro. 

 

 

 De acordo com o Quadro 9, a Quinta Fase da Petromar contou com quatro 

projetos cooperativos, coordenados pelos professores Venerando Amaro, Reinaldo 

Petta, Ruy Kikuchi, Odete Fátima da Silveira e Valdenira Ferreira. Os dois primeiros 

participaram como coordenadores em todas as fases da Petromar. O professor Ruy 

Kikuchi do Departamento de Geologia da UFBA só veio liderar alguma pesquisa na 

Quinta Fase, em parceria com pesquisadores da UFRN e da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (Univasf). A professora Odete Fátima Silveira que coordenou 

um projeto na Terceira Fase, voltou a liderar na última fase, mas infelizmente veio a 

falecer durante a execução da pesquisa, tendo a professora Valdenira Ferreira , também 

do IEPA, a substituindo. A professora Helenice Vital, importante personagem na 

história da Petromar, não participou como coordenadora, mas auxiliou os demais 

projetos.  



152 
 

Quadro 9  – Projetos cooperativos da Petromar na Quinta Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 
Instituição Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

Participantes 

5ª Administração da Rede. UFRN; Venerando Amaro UFRN. ---- 

5ª 

Evolução das Ilhas Barreiras 

como subsídio ao estudo 

ambiental de análogos de 

reservatórios de 

hidrocarbonetos. 

UFRN; Venerando Amaro 

UFRN; 

MPEG; 

UFBA. 

---- 

5ª 

Arquivos naturais do 

histórico impacto por 

hidrocarbonetos nos 

ambientes costeiros. 

UFBA; Ruy Kikuchi 

UFBA; 

UFRN; 

Univasf. 

---- 

5ª 

História geológica da região 

dos Lagos do Amapá e 

adjacências: estratigrafia 

recente, neotectônica e 

hidrodinâmica. 

IEPA; Odete Fátima das 

Silveira/Valdenira Ferreira 

IEPA; 

UFRN; 

MPEG; 

UFPA. 

---- 

5ª 

Análise geoquímica da 

contaminação por 

hidrocarbonetos no Estuário 

Apodi-Mossoró e nas 

populações do entorno. 

UFRN; Reinaldo Petta UFRN. ---- 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor Venerando 

Amaro. 

 

 Ao observamos o Quadro 9, notamos o baixo número de instituições 

participantes em comparação com as demais fases da Petromar. Com exceção da Quarta 

Fase, a gradativa evasão dos pesquisadores deve-se a diminuição do volume de recursos 

direcionados às Redes N/NE, seja pelo Governo Federal, como também pelo setor 

produtivo. Em sua Primeira Fase, a Rede N/NE contou com onze instituições, mas com 

apenas seis na última fase. Podemos perceber no Quadro 9, que nenhuma empresa 

participou da Quinta Fase da Petromar. 

  Na Figura 25, podemos notar a configuração espacial inicial da Petromar e as 

suas sucessivas reconfigurações ao longo das cinco fases da política pública. Apesar da 

evasão, houve articulações bastante significativas entre os pesquisadores da UFRN e os 

das demais instituições durante a vigência da Petromar. Os professores Venerando 

Amaro, Reinaldo Petta e Helenice Vital ainda desenvolvem trabalhos articulados com 

alguns pesquisadores da Petromar até os dias atuais.  
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Figura 25 – Configuração espacial inicial da Petromar e as suas sucessivas reconfigurações. 

Fonte: Elaboração realizada em parceria com Pedro Paulo, aluno de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPE. 
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A respeito das relações de poder entre os pesquisadores, o professor Venerando Amaro 

afirmou que não houve conflitos entre os participantes. Porém, como argumentamos ao 

dissertar sobre a Recol, não acreditamos que houve nenhum tipo de conflito durante 

toda a vigência da Petromar, levando em consideração que as relações de poder são 

inerentes à produção de CT&I. Consideramos que os conflitos foram diminutos, tendo a 

cooperação superada à competição, passando despercebidos aos olhos do líder da Rede 

N/NE, o professor Venerando Amaro. 

 Assim como a Recol, a Petromar, em seu início, utilizou a telefonia fixa, os faxs 

e e-mails como principais meios de comunicação. Com o desenvolvimento da internet, 

sobretudo o aumento de sua velocidade, os participantes passaram se comunicarem 

através de videoconferências. Diferentemente da Recol, a Petromar não criou um portal 

na web, desta forma, os fluxos de dados e informações ocorriam através dos meios aqui 

já citados. De acordo com o professor Venerando Amaro, houve três workshops abertos 

ao público externo, com os objetivos de: reunir presencialmente os pesquisadores 

participantes; trocar informações sobre os diferentes projetos; articular soluções em 

conjunto para os problemas enfrentados; apresentar os resultados à sociedade 

acadêmica. Tais eventos ocorreram em Natal, Salvador e Macapá.  

 Segundo o professor Venerando Amaro, a Petromar utilizou o modelo de gestão 

de recursos descentralizado durante a Primeira e Segunda Fase. Já na Terceira, Quarta e 

Quinta Fase, o modelo adotado foi o centralizado. De acordo com Venerando Amaro, o 

modelo descentralizado facilita as ações executadas por coordenadores inseridos em 

outras instituições, já que podem fazer solicitações às suas próprias fundações.  

 Os recursos destinados à Petromar foram utilizados no Rio Grande do Norte 

através da concessão de bolsas de pesquisa para alunos de graduação e pós-graduação 

nas modalidades ITI e DTI, respectivamente. Contudo, segundo Helenice Vital, alguns 

alunos da Petromar eram bolsistas do PRH-22 da ANP. Os recursos também foram 

empregados na reestruturação de laboratórios do Departamento de Geologia através da 

expansão e da compra de equipamentos voltados ao estudo de P&G. Podemos citar 

como exemplo, o Laboratório de Geoprocessamento coordenado pelo professor 

Venerando Amaro, que apesar de ter sido criado antes das Redes N/NE, se expandiu e 

se equipou através dos recursos da Finep e das empresas participantes (Figura 26). 

Atualmente, 2017, os pesquisadores da UFRN que participaram da Petromar utilizam os 

laboratórios e equipamentos comprados com os recursos oriundos da política pública, 



155 
 

para desenvolverem trabalhos e formarem recursos humanos capacitados, 

principalmente através do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, na 

área de P&G, como também em outras áreas de conhecimento.  

 

Figura 26 – Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Geologia da UFRN.  

Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor. 

 

 

III) Rede de Instrumentação e Controle (Redic). 

  

 A Redic foi liderada por André Maitelli. O professor da UFRN faz parte do 

Departamento de Engenharia da Computação e Automação, como também dos 

Programas de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo, e Engenharia 

Elétrica. De acordo com o SGCTI/MCTI (2017), no momento da divulgação do Edital 

CT-Petro CNPq/Finep 03/2001, o professor estava iniciando seus trabalhos na área de 

P&G, através de um projeto diretamente encomendado pela ANP, em 2000, que 

buscava desenvolver equipamentos e sistemas computacionais para supervisão, 

simulação e otimização de poços automatizados. O professor executava tal pesquisa sem 

articulação com pesquisadores de outras instituições das regiões Norte e Nordeste e 
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ainda dispondo de poucos equipamentos adequados para o respectivo trabalho. É 

interessante também mencionarmos que André Maitelli, antes das Redes N/NE, não 

mantinha interações com empresas do setor de P&G.  

 O professor André Maitelli alega que tomou conhecimento do lançamento do 

edital através do professor Roberto Limão da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Diferentemente de André Maitelli, Roberto Limão não desenvolvia trabalhos na área de 

P&G quando o Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001 foi lançado. Ambos nunca 

trabalharam em conjunto, mas foram colegas durante a Pós-Graduação na década de 

1980 no ITA. Os professores André Maitelli e Roberto Limão, visando submeterem 

uma proposta de rede na Primeira Etapa do Edital convidaram colegas da UFRN, assim 

como outros participantes através de relações informais anteriores, como participações 

em bancas e encontros em congressos científicos. Dentre os pesquisadores da UFRN 

que fizeram parte da proposta de rede, destacamos os professores Luiz Araújo, Adrião 

Dória e Andrés Salazar. 

 Luiz Pedro Araújo, docente do Departamento de Engenharia Mecânica, estava 

começando a desenvolver trabalhos na área de P&G, quando foi lançado o Edital CT-

Petro CNPq/Finep 03/2001, mas não dispondo de financiamento para o estudo na 

temática, sem articulação com pesquisadores de outras universidades e sem interações 

com empresas do setor aqui estudado. Adrião Dória professor do Departamento de 

Engenharia da Computação e Automação e do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica e Computação e do Programa de Pós-graduação em Ciência e 

Engenharia do Petróleo, estavam iniciando suas pesquisas na área de P&G quando o 

Edital foi lançado, ou seja, começaram a desenvolver tais trabalhos após a Lei do 

Petróleo. O professor Andrés Salazar do mesmo Departamento de Adrião Dória, já 

desenvolvia pesquisa com financiamento do Governo Federal. Todos os professores da 

UFRN da Redic, ainda trabalhavam sem articulações com pesquisadores de outras 

universidades e dispondo de pouca infraestrutura específica para trabalhos com P&G. 

Até mesmo os professores André Maitelli e Andrés Salazar que, apesar de terem 

recebido financiamento, o valor era pouco para a aquisição de equipamentos 

laboratoriais. 

  Grande parte dos pesquisadores de outras instituições que foram convidados,  

não desenvolvia trabalhos relacionados diretamente ao P&G, mas em áreas afins. Os 

contatos com esses participantes ocorreram através de e-mails e ligações telefônicas. 

Após a proposta de rede ser montada, André Maitelli a enviou ao Comitê Técnico.  
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 Durante a reunião na cidade do Rio de Janeiro, o Comitê Técnico “propôs” que a 

aglutinação da proposta do professor André Maitelli com a do Edval Santos do 

Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE. Segundo o professor André Maitelli, 

houve alguns conflitos durante a reunião para saber quem iria coordenar a Rede N/NE 

que estava sendo formada, tendo ele sido aprovado pela maioria dos participantes por já 

possuir relações de trabalho com a ANP. Através da aglutinação, a Redic passou a ter 

com o objetivo central desenvolver pesquisas aplicadas no tema instrumentação e 

controle em P&G nas regiões Norte e Nordeste. 

 Após terem definido durante a reunião a aglutinação das propostas, as 

instituições participantes, o nome da Rede N/NE e o líder, era o momento dos 

pesquisadores se articularem para montar a cartilha de projetos que correspondeu a 

Segunda Etapa do Edital que formou as Redes N/NE. Segundo André Maitelli, ele como 

líder da Recol, visitou a maioria dos pesquisadores em suas próprias instituições, 

visando orientar a elaboração dos projetos. Uma reunião foi marcada em setembro de 

2001 na cidade de Natal com os coordenadores das propostas de projetos e 

representantes da ANP, a qual fazia parte do Comitê Técnico. De acordo com o 

professor André Maitelli, durante a reunião houve uma apresentação das propostas dos 

subprojetos, explicitando seus coordenadores parceiros e seus objetivos. Após as 

apresentações, os representantes da ANP teceram diversas críticas às propostas, 

alegando que não havia articulação entre elas e pouca aplicabilidade para o setor 

produtivo. Os funcionários da ANP ainda propuseram que os projetos focassem na área 

de medição em petróleo, pois seria de interesse para todo o setor regional de P&G.  

 André Maitelli alega que os pesquisadores da Redic tiveram menos de 30 dias 

para reformularem suas propostas de projetos, buscando atender às críticas, como 

também a sugestão de focar na área de medição, pois assim, haveria uma maior 

probabilidade da cartilha ser aprovada pelo Comitê Técnico. Ao final de setembro, 

houve outra reunião em Natal com os mesmos participantes, visando reapresentar as 

propostas de projetos inseridas na cartilha que seria enviada ao Comitê Técnico. Das 12 

propostas de projetos, 8 foram aprovados, iniciando assim a Primeira Fase da Redic 

(Quadro 10).  
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Quadro 10 - Projetos cooperativos da Redic na Primeira Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 

Instituição 

Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

participantes 

1ª Administração da Rede N/NE. 
UFRN; André 

Maitelli 
UFRN. Petrobras. 

1ª 

Laboratório de avaliação dos 

processos de medição de vazão e 

BSW. 

UFRN; Andrés 

Salazar 

UFRN; UFBA; 

UFPA. 
Petrobras. 

1ª 

Confiabilidade metrológica na 

medição de grandezas dimensionais, 

temperatura e densidade em P&G. 

UFC; Luiz Soares 

Junior 

UFC; UFBA; 

UFRN. 
Petrobras. 

1ª 

Rastreabilidade dos sensores de 

pressão utilizados e desenvolvidos 

para medição de vazão , BSW e de 

dos padrões de pressão. 

UFRN; Luiz Araújo 

UFRN; UFBA; 

UFPB; ITEP; 

UFC. 

Petrobras. 

1ª 
Técnicas de medição utilizando rede 

de sensores/atuadores inteligentes. 

UFCG; José Rocha 

Neto 

UFCG; UFRN; 

UFPE. 
Petrobras. 

1ª 

Instrumentação inteligente em rede 

para melhoria dos processos de 

medição e controle na indústria do 

petróleo. 

UFRN; Adrião 

Dória 
UFRN; UFCG. Petrobras. 

1ª 

Sensores inteligentes de vazão, 

pressão e temperatura em fluxos de 

P&G e água. 

UFPE; Edval Santos 

UFPE; UFC; 

UNIFOR; 

UFCG. 

Petrobras. 

1ª 

Desenvolvimento de um sistema de 

supervisão para bombeamento BCP e 

BCS. 

UFBA; Amauri 

Oliveira 
UFBA; UFRN. Petrobras. 

1ª 

Desenvolvimento de estratégia de 

controle avançado para sistemas de 

leito fluidizado. 

UFPE; Sérgio 

Lucena 

UFPE; UFRN; 

UFAL; ITEP. 
Petrobras. 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor André Maitelli.  
  

 De acordo com o Quadro 10, a Primeira Fase da Redic contou com onze 

instituições e a única empresa que investiu nos projetos foi a Petrobras. Na Primeira 

Fase da Redic, o professor Andrés Salazar desenvolveu o projeto cooperativo com a 

colaboração de pesquisadores da UFBA e UFPA. Luiz Araújo executou seu projeto com 

apoio da UFBA, UFC, UFPB e com o Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP). 

Já o professor Adrião Dória efetuou as tarefas do seu projeto com auxílio da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Ainda segundo o Quadro 11, dos 

oito projetos, a UFRN só não participou daquele coordenado pelo professor Edval 

Santos, refletindo justamente os conflitos que ocorreram durante a aglutinação da Redic.   

 Observando o Quadro 11, notamos que a Segunda Fase da Redic portou sete 

projetos cooperativos, contando com sete instituições. Dos oito projetos, quatro foram 

renovações, sendo dois coordenados pelos professores da UFRN, Luiz Araújo e Adrião 

Dória. Andrés Salazar passou a executar um novo projeto. Na Segunda Fase houve a 
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inserção de três pesquisadores coordenadores de projetos, José Augusto Barreiros da 

UFPA, Luiz Guedes da UFRN (Departamento de Engenharia da Computação e 

Automação e Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação). 

Antes da inserção de Luiz Guedes na Redic, ele estava iniciando seus trabalhos no setor 

de P&G, mas sem financiamento e articulações com professores de outras instituições e 

empresas. 

Quadro 11 – Projetos cooperativos da Redic na Segunda Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 

Instituição 

Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições Participantes 
Empresas 

Participantes 

2ª Administração da Rede N/NE. 
UFRN; André 

Maitelli 
UFRN. Petrobras. 

2ª 

Otimização e credenciamento do 

método de medida de vazão BSW 

do LAMP. 

UFRN; Andrés 

Salazar 
UFRN. Petrobras. 

2ª 

Rastreabilidade dos sensores de 

pressão utilizados e desenvolvidos 

para medição de vazão , BSW e 

de dos padrões de pressão. 

UFRN; Luiz 

Araújo 
UFRN; UFC. Petrobras. 

2ª 

Instrumentação inteligente em 

rede para melhoria dos processos 

de medição e controle na indústria 

do petróleo. 

UFRN; Adrião 

Dória 
UFRN; UFCG. Petrobras. 

2ª 

Sensores inteligentes de vazão, 

pressão e temperatura em fluxos 

de P&G e água. 

UFPE; Edval 

Santos 

UFPE; UFC; UNIFOR; 

UFCG. 
Petrobras. 

2ª 

Desenvolvimento de estratégia de 

controle avançado para sistemas 

de leito fluidizado. 

UFPE; Sérgio 

Lucena 
UFPE; ITEP. Petrobras. 

2ª 

Programa de automação 

inteligente aplicado ao 

gerenciamento da produção de 

P&G. 

UFPA; José 

Augusto Barreiros 
UFPA; UFRN. Petrobras. 

2ª 
Sistema inteligente para 

gerenciamento de alarmes. 

UFRN; Luiz 

Guedes 
UFRN; UFPA. Petrobras. 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor André Maitelli.  
 

 De acordo com o professor André Maitelli, o volume de recursos da Finep, 

CNPq e da Petrobras enviados aos projetos e a administração da Redic foi menor do que 

os que foram direcionados na Primeira Fase, ocasionando na saída de algumas 

instituições.  No Quadro 11, notamos ainda que a Petrobras foi a única empresa parceira 

da Redic nesta etapa da política.  

 Através do Quadro 12, podemos observar que a Terceira Fase da Redic contou 

com três novos projetos, articulando sete instituições. O líder André Maitelli coordenou 

pela primeira vez um projeto cooperativo na Redic com auxílio da UFPA e UFBA. Os 
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professores da UFRN Andrés Salazar, Luiz Guedes e Adrião Dória não coordenaram 

nenhuma pesquisa nesta fase. A Petrobras participou de todos os projetos, mas com um 

investimento relativamente menor daquilo que foi destinado na fase anterior.  

 

Quadro 12- Projetos cooperativos da Redic na Terceira Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 

Instituição 

Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

participantes 

3ª Administração da Rede N/NE. 
UFRN; André 

Maitelli 
UFRN. Petrobras. 

3ª 

Projeto e implementação de 

controladores regulatórios não-

lineares em processos utilizados na 

indústria do petróleo. 

UFRN; André 

Maitelli 

UFRN; UFBA; 

UFPA. 
Petrobras. 

3ª 

Contribuição na elaboração de 

inferenciador computacional de 

processo para reatores de 

hidrotratamento de diesel: aplicação 

de análise de sensibilidade 

paramétrica. 

UFPE; Sérgio 

Lucena 
UFRN; UFAL. Petrobras. 

3ª 

Automação e controle de processos 

industriais utilizando redes de 

sensores/atuadores sem fio. 

UFCG; José Rocha 

Neto 

UFCG; UFPE; 

UFBA. 
Petrobras. 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor André Maitelli. 

 

 Conforme o Quadro 13, a Quarta Fase da Redic aglutinou cinco novos projetos, 

articulando oito instituições de ensino e pesquisa. Os professores Adrião Dória e Luiz 

Guedes, ambos da UFRN, coordenaram projetos cooperativos em parceria com outras 

instituições, já o professor Edval Santos da UFPE voltou a liderar uma pesquisa, mas 

ainda sem o auxílio dos pesquisadores da UFRN. 

 Ainda analisando o Quadro 13, percebemos que a Petrobras participou de apenas 

dois projetos cooperativos. De acordo com o professor André Maitelli, a estatal ao 

reduzir os recursos destinados à Redic, passou apenas a investir naqueles projetos de 

seu maior interesse, justamente nas pesquisas dos professores Péricles Rezende da 

UFCG e Luiz Guedes. Os demais projetos contaram apenas com os recursos da Finep e 

do CNPq que foram direcionados em menor volume ao compararmos com o que foi 

investido na Terceira Fase. 
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Quadro 13 – Projetos cooperativos da Redic na Quarta Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 

Instituição 

Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

participantes 

4ª 
Administração da Rede N/NE. 

UFRN; André 

Maitelli 
UFRN. Petrobras. 

4ª 

Automação de procedimentos, 

identificação de usuários e controle 

de acesso em unidades industriais 

utilizando tecnologia RFID e 

dispositivos móveis. 

UFCG; Perícles 

Rezende 
UFCG; UFPE. Petrobras. 

4ª 
Sistema inteligente para suporte a 

decisão, análise e operação de plantas 

industriais. 

UFRN; Luiz Guedes UFRN; UFPA. Petrobras. 

4ª 

Desenvolvimentos de modelos 

matemáticos e simulação 

computacional para unidades de 

processamento de resíduos da 

destilação de petróleo (coqueamento 

retardado): aplicação de estimação de 

variáveis de estado, controle 

avançado e otimização de processos. 

UFPE; Sérgio 

Lucena 

UFPE; UFAL; 

UFPA. 
---- 

4ª 
Desenvolvimento de um correlator 

eletrônico para uso na medição da 

vazão. 

UFPE; Edval Santos 

UFPE; 

UNIFOR; 

UFCG. 

---- 

4ª 

Simulação dinâmica de uma coluna 

de destilação para indústria do 

petróleo com integração de 

instrumentação inteligente e sistemas 

de controle. 

UFRN; Adrião 

Duarte 

UFRN; UFBA; 

UFPA. 
---- 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor André Maitelli. 

 

 De acordo com o Quadro 14, podemos notar que a Redic contou com três 

projetos cooperativos, articulando apenas duas instituições. Os projetos foram 

coordenados pelos professores André Maitelli, Andrés Salazar e Leizer Schnitman da 

UFBA. O último mencionado nunca tinha liderado projetos da Redic ao longo das 

quatro fases anteriores.  

 A Petrobras deixou de participar da Redic em sua Quinta Fase, assim como 

ocorreu em todas as outras 12 Redes N/NE. Nenhuma empresa se interessou em 

participar da Quinta Fase da Redic, como também ocorreu com a Recol e a Petromar. 

Nesta etapa da política pública, os investimentos da Finep e do CNPq eram diminutos, 

dificultando a execução das pesquisas propostas nos projetos cooperativos. A escassez 

de recursos desestimulou muitos pesquisadores a participarem da Quinta Fase, tanto que 

a Redic contou com apenas duas instituições partícipes.  
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Quadro 14 – Projetos cooperativos da Redic na Quinta Fase. 

Fase Projetos Cooperativos 

Instituição 

Coordenadora / 

Coordenador 

Instituições 

Participantes 

Empresas 

participantes 

5ª Administração da Rede N/NE. 
UFRN; André 

Maitelli 
UFRN. ---- 

5ª 

Desenvolvimento, validação e 

testes de algoritmos e sistemas de 

gerenciamento de poços. 

UFBA; Leizer 

Schnitman 
UFBA; UFRN. ---- 

5ª 

Estudo e implementação de 

controladores avançados 

adaptativos em processos 

industriais. 

UFRN; André 

Maitelli 
UFRN; UFBA. ---- 

5ª 

Desenvolvimento de tecnologia 

para controle de velocidade de 

PIGs. 

UFRN; Andrés 

Salazar 
UFRN. ---- 

Fonte: Elaboração própria através das informações concedidas pelo professor André Maitelli. 

 

 Na Figura 27, podemos notar a configuração espacial inicial da Redic e as suas 

continuas reconfigurações devido às inclusões e as evasões das instituições partícipes. 

Apesar das inclusões de algumas instituições ao longo da vigência da Redic, as evasões 

foram bastante consideráveis, pois a Rede N/NE começou com onze instituições e 

encerrou com apenas duas. Além disso, é interessante destacarmos a evasão dos 

pesquisadores da UFRN que coordenavam projetos cooperativos, já que durante a 

Segunda Fase, a Redic contava com quatro coordenadores, além do líder, e na Quinta 

Fase com apenas dois, o líder André Maitelli e Andrés Salazar.  

 A Figura 27 demonstra interações entre a UFRN e a UFPE durante as quatro 

primeiras fases. Porém, tais articulações, com exceção da Primeira Fase, foram apenas 

burocráticas, associadas à entrega de relatórios técnicos e outras formalidades, pois 

ambas as instituições não desenvolveram projetos em conjuntos durante a Segunda, 

Terceira e Quarta Fase, justamente pelos conflitos ocasionados durante a reunião na 

cidade do Rio de Janeiro, decorrentes da aglutinação das duas propostas lideradas pelas 

universidades federais mencionadas.   
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Figura 27 – Configuração espacial inicial da Redic e as suas sucessivas reconfigurações. 

Fonte: Elaboração realizada em parceria com Pedro Paulo, aluno de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPE. 
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 O professor André Maitelli defende que apesar dos problemas, as articulações ao 

longo da política foram muito importantes para o compartilhamento de conhecimentos e 

experiências entre os pesquisadores, colaborando para o amadurecimento científico e 

tecnológico dos professores da UFRN em relação ao setor de P&G. Além do mais, os 

pesquisadores da UFRN que participaram Redic, ainda hoje desenvolvem trabalhos com 

alguns pesquisadores que também estiveram inseridos nesta Rede N/NE, participando 

de outros programas e políticas de naturezas pública e/ou privada.  

 Assim como a Recol e a Petromar, a Redic nos primeiros anos de sua existência, 

utilizou como principais meios de comunicação a telefonia fixa e e-mails para troca de 

informações entre os participantes. Já na Segunda Fase, com o fortalecimento do 

ciberespaço, os pesquisadores passaram a se comunicar por meio de videoconferência, 

via Skype. Diferentemente da Recol e igualmente a Petromar, a os participantes da 

Redic não criaram um site para a Rede N/NE, desta maneira, os fluxos de informações 

ocorriam através dos meios que aqui já citamos. O professor André Maitelli realizou 

quatro workshops, nas cidades de Campina Grande, Belém, Salvador e Aracajú Apesar 

da satisfatória quantidade de eventos, eles não foram abertos à comunidade científica 

em geral.  

 Segundo o professor André Maitelli, a Redic adotou os dois modelos de gestão 

de recursos, o centralizado nas duas primeiras fases e o descentralizado nas três fases 

conseguintes. Assim como o professor Venerando Amaro da Petromar, André Maitelli 

defende o modelo descentralizado, já que favorece as ações dos pesquisadores 

coordenadores de projetos inseridos em outras instituições que não seja a UFRN.  

 Os recursos direcionados à Redic durante as cinco fases foram utilizados para 

pagamentos de diárias e passagens áreas para congressos científicos e workshops 

promovidos pela própria Rede N/NE, assim como para bolsas e infraestrutura 

laboratorial. Segundo André Maitelli, a Redic contou aproximadamente 40 alunos com 

bolsas DTI e ITI do CNP e muitos, atualmente, estão inseridos no setor produtivo de 

P&G. A respeito da infraestrutura no Rio Grande do Norte, os laboratórios dos 

Departamentos de Engenharia Mecânica e Engenharia da Computação e Automação 

foram estruturados com equipamentos voltados ao estudo de P&G com capital da Redic, 

entre eles: o Laboratório de Metrologia, coordenado pelo professor Luiz Araújo; 

Laboratório de Informática Industrial, liderado pelos professores Luiz Guedes e Adrião 

Dória; Laboratório Didático em Redes Industriais; Laboratório de Densidade; 

Laboratório de Dispositivos e Nanoestruturas.  
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 Diferentemente da Recol e Petromar, a Redic construiu e equipou integralmente 

dois laboratórios na UFRN. O Laboratório de Automação em Petróleo do Departamento 

da Engenharia da Computação e Automação, conta com uma área de 600m², quatro 

salas de pesquisa para estudantes, auditório com 50 lugares, salas de reunião e 

treinamento para professores visitantes e para empresas parceiras (Figura 28). De 

acordo com o professor André Maitelli e a UFRN (2017), o Laboratório mencionado 

conquistou a segunda colocação no Prêmio Finep de Inovação no ano de 2013, na 

categoria Instituição de Ciência e Tecnologia da região Nordeste, pelos trabalhos 

desenvolvidos em parceria com a Petrobras, principalmente no que se refere à criação 

de softwares. O Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo (LAMP) dispõe de 

um espaço interno de 200m², salas de coordenação do laboratório e para reuniões, 

secretaria, auditório para 30 pessoas, dois sub-laboratórios e uma área externa de 

aproximadamente 1000m² contendo tanques, tubulações e instrumentos para avaliação 

de medidores (Figura 29). Ambos os laboratórios, desde a suas construções, são 

coordenados pelo professor André Maitelli.  

   

Figura 28 – Laboratório de Automação em Petróleo do Departamento de Engenharia da 

Computação e Automação da UFRN. 

 
Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor.  
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Figura 29 – Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo do Departamento de Engenharia 

da Computação e Automação da UFRN. 

Fonte: Fotografia retirada pelo próprio autor. 

 

 Analisando as três Redes N/NE, podemos alegar que a Redic foi a que mais 

investiu recursos em infraestrutura no Rio Grande do Norte. Investimentos que, de 

acordo com o professor André Maitelli, reestruturaram os Departamentos de Engenharia 

da Computação e Automação, de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e 

colaborou para a estruturação do Departamento de Engenharia do Petróleo, facilitando a 

produção de CT&I e a formação de recursos humanos qualificados na área de P&G 

tanto durante a vigência da Redic, quanto após o seu término. É interessante 

ressaltarmos que as três Redes N/NE coordenadas pela UFRN e aqui estudadas não 

investiram em infraestrutura apenas na UFRN, mas também nas demais instituições 

participantes. Contudo, pelo fato da UFRN ter sido a líder das três Redes N/NE, foi 

natural que a maior parte dos investimentos tenha sido para ela direcionada.   

 No próximo subcapítulo buscaremos analisar os rebatimentos das três Redes 

N/NE na CT&I ligadas ao setor de P&G Rio Grande do Norte, como também as suas 

repercussões na formação de recursos humanos no estado potiguar. Lembrando que as 

três Redes N/NE também causaram rebatimentos na CT&I dos outros estados que 

tiveram instituições inseridas na política pública. 
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3.2 Rebatimentos da Redic, Petromar e Recol na CT&I e na formação de recursos 

humanos no Rio Grande do Norte. 

 

 A Redic, Petromar e Recol causaram rebatimentos na CT&I e na formação de 

recursos humanos associados ao setor de P&G no Rio Grande do Norte. Com o objetivo 

de mensurar e analisar tais rebatimentos, utilizamos indicadores de CT&I referentes à 

produção dos pesquisadores da UFRN, participantes das três Redes N/NE, que foram 

líderes e/ou coordenadores de projetos cooperativos. 

 Como indicadores de C&T, empregamos: os artigos científicos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais elaborados pelos pesquisadores da UFRN que 

participaram das três Redes N/NE como líderes e coordenadores de projetos 

cooperativos; monografias, dissertações e teses defendidas pelos discentes da UFRN, 

inseridos na Redic, Petromar e Recol, que foram orientados pelos pesquisadores a cima 

mencionados. Com o fito de medir as inovações criadas pelos pesquisadores da UFRN 

participantes das três Redes N/NE como líderes e coordenadores de projetos, utilizamos 

as invenções depositadas como pedidos de patentes no INPI e os softwares criados.  

 De acordo com a Tabela 12, foram publicados 230 artigos científicos em 

periódicos nacionais e internacionais por pesquisadores da UFRN que participaram das 

três Redes N/NE, abordando questões referentes ao setor de P&G do Rio Grande do 

Norte, como também de outros estados produtores. Entre as Redes N/NE aqui 

analisadas, a Recol se destacou por basicamente dois motivos: a) Valter Fernandes, 

Antônio Araújo e os demais pesquisadores da UFRN, desenvolviam artigos em 

conjuntos com os pesquisadores participantes da Recol, antes mesmo da divulgação do 

Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001, principalmente com aqueles situados na UFPB, 

UFAL, UFPE, UFAM e Unifacs, ou seja, já detinham o conhecimento de como os 

demais trabalhavam e possuíam a cultura de trabalhar em cooperação, diferentemente 

dos pesquisadores da UFRN inseridos na Petromar e na Redic que antes do Edital não 

produziam trabalhos em conjunto com pesquisadores de outras instituições na área de 

P&G; b) na Recol não houve evasão de pesquisadores ao longo das cinco fases da 

política, ou seja, Valter Fernandes e Antônio Araújo e os outros pesquisadores da 

UFRN permaneceram ativos na Rede N/NE até o final da política pública.  
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Tabela 12 – Número de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais por 

pesquisadores da UFRN que participaram das três Redes N/NE coordenadas pela própria 

universidade. 

Redes N/NE Nª de Artigos 

Recol 100 

Petromar 75 

Redic 55 

TOTAL 230 

Fonte: Elaboração própria através das informações coletadas na Plataforma Lattes (2016).  

 

 Segundo a Tabela 12, os pesquisadores da UFRN que participaram da Petromar 

publicaram 75 artigos durante a vigência da política. A produção desta Rede N/NE no 

Rio Grande do Norte pode ser justificada pelo fato dela ter contado com muitos 

pesquisadores, facilitando a produção de artigos entre os participantes da UFRN com 

aqueles situados em outras instituições das regiões Norte e Nordeste, principalmente no 

IEPA, MPEG, UFPA e UFBA. Além disso, a evasão de pesquisadores foi mais amena 

ao compararmos com a Redic.  

 A Redic, ainda analisando a Tabela 12, poderia ter produzido mais artigos no 

Rio Grande do Norte se não fossem as evasões dos pesquisadores da UFRN 

coordenadores de projetos cooperativos e dos demais participantes de outras instituições 

que trabalhavam em conjunto. A Redic chegou a ter quatro coordenadores de projetos 

da UFRN, além do líder da Rede N/NE, e acabou com apenas dois. Os pesquisadores da 

UFRN que fizeram parte da Redic, contavam nas duas primeiras fases com seis 

instituições parceiras em seus projetos cooperativos, mas na Quinta Fase só mantinha 

parceria com a UFBA. Também destacamos que se os pesquisadores da UFRN tivessem 

se articulado com maior intensidade com os participantes da UFPE em projetos 

cooperativos, o número de artigos publicados produzidos no Rio Grande do Norte teria 

sido maior, já que ambas representavam as duas principais instituições da Redic.  

 Conforme a Tabela 13, os alunos da UFRN que participaram das três Redes 

N/NE produziram 217 monografias, dissertações e teses no Rio Grande do Norte. Além 

de representar rebatimentos em relação à C&T, tais indicadores também refletem a 

formação de recursos humanos qualificados no estado potiguar. De acordo com Valter 

Fernandes, André Maitelli e Venerando Amaro, grande parte desses alunos que 

participaram das três Redes N/NE, atualmente está trabalhando no setor de P&G do Rio 
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Grande do Norte, como também de outros estados brasileiros e, alguns, são professores 

e pesquisadores universitários, como é o caso do professor Marcos Allyson, o qual fez o 

mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia do 

Petróleo e atualmente é docente do Departamento de Engenharia do Petróleo e 

coordenador do PRH-221 da Petrobras, como já mencionamos durante do Capítulo 2.   

 

Tabela 13 - Número de monografias, dissertações e teses relacionadas ao setor de P&G, 

defendidas por alunos da UFRN inseridos nas Redes N/NE coordenadas pela própria 

universidade. 

Redes N/NE Nª de Monografias, Dissertações e Teses 

Petromar 81 

Recol 71 

Redic 65 

TOTAL 217 

Fonte: Elaboração própria através das informações coletadas na Plataforma Lattes (2016).  

 

 Além das bolsas ITI e DTI do CNPq, os alunos da UFRN que participaram da 

Petromar também contavam com aquelas oferecidas pelo PRH-22 da ANP, o qual, de 

acordo com a professora Helenice Vital, era o programa da agência que mais fornecia 

bolsas aos discentes de todos os níveis (graduação, mestrado e doutorado). Portanto, 

podemos alegar que a inter-relação entre o PRH-22 e a Petromar colaborou para que a 

Rede N/NE mencionada fosse a responsável por mais formar recursos humanos 

qualificados na área de P&G no Rio Grande do Norte. Apesar dos coordenadores dos 

projetos da Petromar serem geólogos, os alunos da UFRN não eram só da Geologia, 

mas também da Geofísica e Engenharia Ambiental.  

 Os alunos da UFRN que fizeram parte da Recol e da Redic foram beneficiados 

com as bolsas DTI e ITI do CNPq. Apesar da formação de recursos humanos no Rio 

Grande do Norte, através da Redic, acreditamos que se as evasões de pesquisadores da 

UFRN que fizeram parte desta Rede N/NE tivessem sido mais amenas, a sua produção 

seria maior, já que os professores orientadores se manteriam na Rede N/NE 

mencionada, orientando alunos de graduação e pós-graduação.  

 Os discentes da Recol que estudavam na UFRN eram das graduações e pós-

graduações nas áreas de Química, Engenharia Química e Engenharia dos Materiais. Já 
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os da Redic, da universidade mencionada, faziam parte dos cursos relacionados à 

Engenharia da Computação e Automação, Engenharia do Petróleo, Engenharia 

Mecânica e Engenharia Elétrica.  

 Observando a Tabela 14, podemos notar que seis invenções, elaboradas pelos 

pesquisadores da UFRN que fizeram parte das três Redes N/NE, foram depositadas 

como pedidos de patentes no INPI. Os depósitos foram realizados tanto pelo NIT da 

própria universidade, o qual foi devidamente apresentado durante o Capítulo 2, como 

também pela Petrobras e por um dos inventores.  

 

Tabela 14 – Invenções depositadas como pedidos de patentes no INPI elaboradas pelos 

pesquisadores da UFRN inseridos nas Redes N/NE coordenadas pela própria universidade.  

Redes N/NE; Nome da invenção Depositante 
Nº de 

Invenções 

Redic ---- 2 

Válvula de escape rápido de fluxo para limitar a 

velocidade máxima de PIG´s instrumentados. 
UFRN ---- 

Sistema de controle automático de bombeio centrífugo 

submerso para poços de petróleo. 
Petrobras ---- 

Petromar ---- 0 

Recol ---- 4 

Processo de pirólise termocatalítica de resíduos de borra 

oleosa de petróleo utilizando materiais 

nanoestruturados. 

Prof. Antônio 

Araújo 
---- 

Utilização de métodos catalíticos para beneficiamento 

de gasolina natural C5+. 
UFRN ---- 

Aparelho eletrônico capaz de identificar a gasolina 

adulterada com álcool etílico utilizando o princípio da 

condutividade elétrica. 

Prof. Antônio 

Araújo 
---- 

Zeólitas sintetizadas na ausência total de direcionador 

orgânico e respectivo processo de síntese. 

Prof. Antônio 

Araújo 
---- 

TOTAL ---- 6 

Fonte: Elaboração própria através das informações pelo INPI (2016). 

 

 Conforme a Tabela 14, os pesquisadores da UFRN que fizeram parte da 

Petromar não criaram invenções que foram depositadas no INPI como pedidos de 

patentes. A Recol produziu quatro invenções no Rio Grande do Norte que foram 

depositadas no INPI. Uma foi depositada pelo NIT da UFRN e as outras três pelo 

professor Antônio Araújo que além de depositar, foi o inventor junto com outros 
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professores, entre eles, Valter Fernandes, o líder da Recol. Os pesquisadores da Redic 

tiveram duas invenções depositadas como pedidos de patentes no escritório nacional de 

propriedade industrial. Uma das duas invenções foi depositada pela Petrobras, tendo a 

estatal o direito de comercialização do produto ou processo criado.  

 A Redic obteve destaque na criação de softwares em comparação com as outras 

duas Redes N/NE, como demonstra a Tabela 15. Os pesquisadores da UFRN que 

participaram da Redic desenvolveram 21 softwares ligados à área de P&G. O destaque 

em relação as demais, deveu-se à estrutura laboratorial criada, tanto que foi a única 

Rede N/NE que construiu dois edifícios por completo, o LAMP e o Laboratório de 

Automação em Petróleo, como também devido à área de conhecimento dos 

pesquisadores, Engenharia da Computação e Automação e Engenharia Elétrica. 

Observando a Plataforma Lattes (2017), muitos desses softwares criados foram 

desenvolvidos através das parcerias entre os pesquisadores da própria UFRN, ou seja, 

sem a articulação com participantes de outras instituições. 

 De acordo com a Tabela 15, a Petromar produziu um software chamado 

OpenSeismic que é utilizado no tratamento dos dados da sísmica convencional. O 

programa foi desenvolvido pela professora Helenice Vital e é bastante interessante já 

que se trata de um software livre, ou seja, pesquisadores interessados podem utiliza-lo 

sem nenhum custo monetário. A Recol não produziu softwares, de acordo com o 

professor Valter Fernandes, no que se tratava de inovações, tal Rede N/NE concentrou-

se em elaborar invenções que fossem depositadas como pedidos de patentes.  
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Tabela 15 - Número de softwares, relacionados ao setor de P&G, produzidos por pesquisadores  

da UFRN inseridos nas Redes N/NE coordenadas pela universidade. 

Redes N/NE  Nº de Softwares 

Redic 21 

Software para avaliação e sintonia de malhas de controle. - 

Software para o controle regulatório de processos industriais. - 

Simulador para bombeio centrífugo submerso. - 

Simulador para bombeio de cavidades progressivas. - 

Sistema de supervisão para elevação artificial. - 

Sistema de controle avançado. - 

Sistema para detecção de vazamentos de petróleo. - 

 Modelagem de sistemas físicos lineares. - 

Simulador para gás fift. - 

 Simulador para bombeio mecânico. - 

Sistema de comunicação de dados via rede elétrica para um motor de 

indução trifásico utilizado no método de elevação artificial do tipo 

bombeio centrífugo submerso. 

- 

Sistema de sensoriamento eletromagnético utilizado para a detecção da 

contaminação do óleo isolante no motor do método de elevação 

artificial do tipo Bombeio Centrífugo Submerso. 

- 

Sistema supervisório para monitoração dos sinais de uma maquina sem 

mancais. 
- 

Lamp knowledge manager. - 

 Dispositivo de ajuste contínuo de curso das hastes de unidades de 

bombeio mecânico. 
- 

Treinamento paralelo em hardware para sistemas fuzzy neural Takagi-

Hayashi. 
- 

BR-AlarmExpert. - 

 BR-TOOLS. - 

BR-COLLECTOR. - 

R-TrendExpert: Uma aplicação de auxílio à análise de incidentes 

industriais. 
- 

BR-PlantExpert. - 

Petromar 1 

OpenSeismic - 

Recol 0 

TOTAL 22 

Fonte: Elaboração própria através das informações fornecidas pela Plataforma Lattes (2016). 
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 Através da Tabela 16, podemos notar que as três Redes N/NE coordenadas pela 

UFRN tiveram uma produção de C&T muito superior a de inovações
51

. Acreditamos 

que se a participação do setor produtivo fosse mais intensa e duradoura, os indicadores 

de inovação que aqui estamos utilizando trariam um cenário diferente, visto que as 

interações entre universidades e empresas, como defendemos no Capítulo 1, 

correspondem a importantes condicionantes que permitem a transformação dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos em bens, serviços e processos novos ou 

melhorados inseridos no processo produtivo das empresas e/ou no mercado em geral.  

 

Tabela 16 - Número de C&T e inovações produzidas por pesquisadores e alunos da UFRN que 

participaram das Redes N/NE coordenadas pela universidade. 

Redes N/NE C&T* Inovações* 

Redic 120 23 

Recol 178 4 

Petromar 156 1 

TOTAL 454 28 

Fonte: Elaboração própria através das informações disponibilizadas pela Plataforma Lattes 

(2016). 

*A C&T foi mensurada através dos números de artigos publicados em periódicos, monografias, 

dissertações e teses. Para inovações utilizamos como indicadores as invenções depositadas 

como pedidos de patentes no INPI e os softwares criados. 

 

 Antes de finalizarmos o nosso último capítulo, é interessante destacarmos que 

alguns pesquisadores e alunos UFRN que participaram da Redic, Recol e Petromar e 

que contribuíram para a CT&I e para a formação de recursos humanos na área de P&G 

no Rio Grande do Norte, também atuaram em outras políticas relacionadas ao setor 

durante a vigência das Redes N/NE, demonstrando as inter-relações entre as ações 

realizadas após a promulgação da Lei do Petróleo. Também destacamos que apesar de 

não mensurarmos nas tabelas expostas durante o presente subcapítulo, os pesquisadores 

da UFRN que não fizeram parte das três Redes N/NE, mas que participaram dos PRHs 

da ANP e da Petrobras e que desenvolveram projetos encomendados pelo Governo 

                                                           
51

 Ainda mais que os indicadores que utilizamos são proxys, ou seja, não refletem com precisão 

as inovações criadas, pois algumas dessas invenções e softwares nunca foram inseridas no 

mercado. 
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Federal e pelo setor produtivo, também causaram rebatimentos na CT&I e na formação 

de recursos humanos na área  de P&G no Rio Grande do Norte.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a realização da pesquisa, a qual teve a duração de dois anos, 

conseguimos atingir o objetivo geral e os específicos inicialmente propostos. 

Acreditamos que fomos um pouco além daquilo que foi proposto nas primeiras páginas 

do nosso trabalho, ao analisarmos tanto as Redes N/NE, quanto às demais políticas 

públicas de CT&I na área P&G implementadas no estado do Rio Grande do Norte, mais 

especificamente na UFRN. Por falar em Redes N/NE, é interessante mencionarmos a 

dificuldade em estudar tal política, devido à escassez de informações disponibilizadas 

pelo Governo Federal, como também pela ausência de trabalhos acadêmicos de 

mestrado e doutorado, pois durante os dois anos de investigação, encontramos apenas 

duas pesquisas, as quais estão relacionadas aos programas de pós-graduação em 

Administração da UFBA e da Unifacs. No âmbito das Ciências Humanas, a temática 

que o nosso trabalho aborda é inédita. Desta forma, acreditamos que os esforços para 

coleta de informações e dados secundários foram gratificantes. Nos próximos 

parágrafos, iremos tecer observações sobre o nosso objeto de estudo e os seus 

rebatimentos na CT&I do Rio Grande do Norte. 

 Durante a etapa da formulação das Redes N/NE foram traçados dois objetivos: 

a) articular pesquisadores e empresas, ambos instalados nas regiões Norte e Nordeste, 

em redes cooperativas de pesquisa; b) produzir CT&I na área de P&G nos estados do 

Norte e Nordeste, além de formar recursos humanos aptos a atenderem às demandas do 

setor. Com base nos resultados adquiridos e seguindo o Modelo do Ciclo de Políticas, 

podemos alegar que as formações das três Redes N/NE coordenadas pela UFRN 

atingiram parcialmente o primeiro objetivo. A produção dessas Redes N/NE na CT&I 

na área de P&G no estado do Rio Grande do Norte também alcançou parcialmente o 

segundo objetivo proposto na etapa da formulação
52

.  

 As três Redes N/NE lideradas pela UFRN produziram C&T no Rio Grande do 

Norte, a produção poderia ter sido maior se a evasão de pesquisadores da Redic tivesse 

sido mais amena e se os participantes da UFRN e da UFPE, duas principais 

universidades desta Rede N/NE, tivessem interagido com maior intensidade em projetos 

cooperativos ao longo da política. O número de inovações no Rio Grande do Norte seria 

                                                           
52

 É interessante relembrarmos que a implementação da política engloba, além das formações 

das Redes N/NE, a produção de CT&I nas unidades federativas das regiões Norte e Nordeste.  
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maior caso as três Redes N/NE contassem com a participação mais intensa do setor 

produtivo, pois a quantidade de empresas partícipes foi aquém daquilo que era esperado 

pelos formuladores da política. Apesar das falhas, os rebatimentos das três Redes N/NE 

coordenadas pela UFRN foram importantes para a CT&I na área de P&G no estado do 

Rio Grande do Norte.  

 As articulações entre os pesquisadores da UFRN com os demais foram 

interessantes, já que muitos deles, mais precisamente oito de dez, antes de sua inserção 

nas Redes N/NE, desenvolviam seus trabalhos na área de P&G de maneira isolada, ou 

seja, sem contar com a cooperação de pesquisadores de outras instituições do Norte e 

Nordeste. As articulações permitiram que, além do desenvolvimento de trabalhos em 

conjunto, os pesquisadores trocassem conhecimentos e experiências colaborando para o 

amadurecimento científico e tecnológico na área de P&G. Atualmente, 2017, os dez 

participantes da UFRN que fizeram parte das três Redes N/N como líderes e 

coordenadores de projetos, ainda desenvolvem trabalhos em conjunto com alguns outros 

integrantes, participando de outras políticas de natureza pública e/ou privada. 

 Ainda que a participação do setor produtivo não tenha contado com muitas 

empresas, a atuação da Petrobras foi importante para as três Redes N/NE, tendo em 

vista que oito dos dez pesquisadores da UFRN não interagiam com empresas do setor 

de P&G antes de sua inserção na política pública, colaborando, portanto, para a 

amenização da histórica distância entre as universidades e as empresas. Os dois 

pesquisadores da Recol que já possuíam interações pontuais com algumas empresas, 

puderam, através das Redes N/NE, intensificar suas relações com o setor produtivo. 

Assim como os recursos direcionados pela Finep provenientes do CT-Petro, os 

investimentos da Petrobras foram interessantes para a manutenção das três Redes N/NE 

ao longo dos dez anos. É de suma importância destacar que apesar de muitas empresas 

privadas exploradoras e produtoras não terem aderido às três Redes N/NE coordenadas 

pela UFRN, elas investiram os recursos obrigatórios pela Cláusula do 1% 

encomendando projetos aos grupos de pesquisa da universidade.  

 Os recursos destinados às três Redes N/NE permitiram a expansão da 

infraestrutura da UFRN, associada ao setor de P&G, através da reestruturação dos 

Departamentos já existentes por meio da aquisição de novos equipamentos e da 

construção de laboratórios, como também através da estruturação dos novos 

Departamentos, como o de Engenharia do Petróleo e o de Geofísica, por exemplo. O 

número de bolsas de graduação e pós-graduação, a inserção dos professores no estudo 
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de temáticas relacionadas ao P&G e a infraestrutura recém-adquirida, colaboraram para 

que as três Redes N/NE formassem recursos humanos capazes de atuar no Rio Grande 

do Norte em mais intensidade, mas também em outros estados exploradores e 

produtores.  

 A produção de CT&I na área de P&G das três Redes N/NE no Rio Grande do 

Norte foi interessante, tendo em vista que antes da promulgação da Lei do Petróleo, a 

produção era diminuta, já que o número de pesquisadores que desenvolviam trabalhos 

na área era bastante reduzido e as competências escassas. No período que se estende 

entre a Promulgação da Lei do Petróleo e o lançamento do Edital CT-Petro CNPq/Finep 

03/2001, as competências nos pesquisadores da UFRN que vieram a fazer parte das três 

Redes N/NE aqui estudadas, ainda estavam sendo criadas, pois eles estavam começando 

a desenvolver trabalhos na área, mas com grande parte deles sem contar com 

articulações com pesquisadores de outras instituições, interações com empresas e 

laboratórios apropriados. Podemos alegar que as três Redes N/NE colaboraram para a 

consolidação de competências no Rio Grande do Norte, já que houve produção durante 

os dez anos de vigência da política e os pesquisadores da UFRN que participaram da 

Redic, Recol e Petromar ainda hoje desenvolvem trabalhos na área de P&G, utilizando a 

infraestrutura e os conhecimentos adquiridos durante suas atuações como membros das 

Redes N/NE. As competências consolidadas estão relacionadas às áreas temáticas das 

três Redes N/NE nas áreas de: qualidade dos (bio)combustíveis e (biolubrificantes); 

monitoramento ambiental, através de georreferenciamento, das áreas sob influência das 

atividades de P&G; automação e controle  em P&G.  

 É interessante também destacarmos que as outras ações executadas após a Lei do 

Petróleo na UFRN, como os PRHs, por exemplo, também fixaram competências de 

CT&I na área de P&G no estado potiguar, envolvendo dois pesquisadores que estiveram 

inseridos nas Redes N/NE coordenadas pela UFRN, como também outros que não 

participaram da política pública mencionada. É interessante mencionar que algumas 

áreas do conhecimento que foram atendidas pelas Redes N/NE, foram contempladas 

pelos PRHs, como Física, Direito, Ciências Biológicas, Ecologia, Geografia, 

Matemática e Química do Petróleo. Desta forma, podemos dizer que a Lei do Petróleo 

foi um “divisor de águas” na história da UFRN e a inseriu no cenário nacional no que se 

refere à CT&I na área de P&G, sendo, atualmente, referência nacional na capacidade de 

produzir CT&I e formar mão de obra qualificada na área mencionada. 
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 No que tange a amenização das desigualdades regionais em relação à CT&I na 

área de P&G pelas Redes N/NE, não podemos alegar se houve ou não, já que 

necessitaríamos analisar os rebatimentos das 13 Redes N/NE em ambas as regiões e 

precisaríamos de um banco de dados contendo informações referentes aos indicadores 

de CT&I de todos os estados produtores. Contudo, compartilhamos a hipótese de que 

apesar da produção de CT&I e a consolidação de competências em alguns estados das 

regiões Norte e Nordeste, as disparidades ainda permanecem gritantes por diversos 

motivos que marcam o nosso STI nacional imaturo, entre eles a vanguarda das 

universidades do Sul e Sudeste nos estudos em relação ao setor de P&G e o histórico 

direcionamento desigual de recursos provenientes do Governo Federal. 

 Acreditamos que a Finep deveria ter divulgado, ao final das Redes N/NE, um 

relatório geral sobre a política pública, expondo à sociedade os principais resultados, já 

que grande parte do seu financiamento foi oriundo do CT-Petro, ou seja, de recursos 

públicos. Por fim, cremos que além da realização de um trabalho acadêmico, nosso 

esforço possa colaborar para preencher a lacuna a respeito do estudo das Redes N/NE e 

que as falhas apontadas e as virtudes analisadas possam contribuir para as formulações, 

implementações e análises de políticas públicas de CT&I que envolvam o poder 

público, as universidades e o setor produtivo.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro da entrevista realizada com o professor Florival Carvalho do 

Departamento de Engenharia Química da UFPE e Ex-Presidente da ANP. 

 

1. A Lei do Petróleo, promulgada em 1997, causou severas transformações no setor de 

P&G brasileiro, entre elas a quebra do monopólio da Petrobras, a formação da ANP, a 

reformulação da distribuição dos royalties, a implantação da Cláusula do 1% e a criação 

do CT-Petro. Gostaria que o senhor explanasse a importância da Lei do Petróleo, 

principalmente do CT-Petro e da Cláusula do 1%, para a produção de CT&I na área de 

P&G?  

2. O CT-Petro, através do seu percentual regional, disponibilizou recursos para o 

direcionamento de políticas de CT&I para as regiões Norte e Nordeste. Entre as ações 

financiadas com esses recursos, destacamos as Redes Cooperativas de Pesquisa do Setor 

de P&G nas Regiões Norte e Nordeste (Redes N/NE). Como ocorreu a implementação 

dessa política regional setorial e quais foram as atribuições da ANP nesse processo? 

3. Como ocorreu a atuação da Petrobras nas 13 Redes N/NE e quais foram os seus 

interesses? 

4. Como o senhor avalia a importância das Redes N/NE para a produção de CT&I em 

ambas as regiões? 

5. Quais foram os principais problemas que dificultaram os trabalhos dos pesquisadores 

inseridos nas Redes N/NE? 

6. Se essas Redes N/NE fossem reeditadas, quais seriam as principais mudanças que 

deveriam ser implantadas? 

7. O senhor participou da Rede N/NE de Combustíveis e Lubrificantes (Recol), liderada 

pelo Professor Valter Fernandes Júnior, coordenando o Projeto Cooperativo Avaliação 

da Influência de Aditivos e Contaminantes nos Parâmetros físico-químicos dos 

Combustíveis (FASE 1). Antes do lançamento do Edital os participantes que vieram a 

participar deste projeto já desenvolviam trabalhos nesta temática?  

8. Houve participação de alguma empresa no seu Projeto Cooperativo?  
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9. Quais foram os principais problemas encontrados pelos pesquisadores da Recol? 

10. Como participante da Recol, qual a sua avaliação sobre as relações de cooperação 

estabelecidas entre os pesquisadores da rede, estando eles inseridos no mesmo projeto 

ou em projetos diferentes? 
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Apêndice B – Roteiro da entrevista realizada com a professora Helenice Vital do 

Departamento de Geologia da UFRN, coordenadora do PRH-22 da ANP e 

coordenadora de projetos cooperativos na Rede N/NE Petromar.  

 

1. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte corresponde a uma das principais 

instituições de ensino, pesquisa e extensão da região Nordeste. Qual a sua visão em 

relação à universidade mencionada, sobretudo, na sua capacidade de formar mão de 

obra qualificada e desenvolver CT&I? 

2. Sabemos que o Rio Grande do Norte se destaca na produção de P&G e da 

importância deste setor para a economia do estado. As empresas responsáveis pela E&P 

de tais substâncias necessitam de mão de obra qualificada e de competências de CT&I 

para maximizar a sua produtividade com o intuito de se manterem atuantes nos 

mercados nacional e internacional. Desde 1999, após a aprovação da Lei do Petróleo, 

diversas parcerias entre as empresas instaladas no estado e a UFRN foram firmadas, 

colaborando para uma reestruturação na grade curricular de diversos cursos e na 

estrutura física da universidade. Diante disto, gostaria que a senhora relatasse 

brevemente o histórico dos rebatimentos das atividades de P&G na UFRN.  

3. Para a senhora, qual a importância das interações entre as empresas do setor de P&G 

instaladas no Rio Grande do Norte e a UFRN para ambos os atores? 

4. Atualmente, existem seis PRH/ANP em funcionamento na UFRN, envolvendo alunos 

de diversas áreas do conhecimento. Como a senhora avalia a atuação dos programas na 

formação de recursos humanos para o setor de P&G do Rio Grande do Norte? Gostaria 

também que a senhora explicasse qual a diferença entre o PRH/ANP e o PRH/PB? 

5. A senhora é professora do curso de graduação em Geologia da UFRN, o qual surgiu 

em 1982, ainda no começo da expansão do setor de P&G no Rio Grande do Norte e 

antes da Lei do Petróleo. Quais foram os principais rebatimentos causados pelo 

desenvolvimento deste setor e pela promulgação da lei mencionada no curso de 

Geologia da UFRN?  
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6. Qual a relação entre o Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, o 

qual também surgiu antes da promulgação da Lei do Petróleo, e do seu grupo de 

pesquisa com as empresas do setor de P&G do Rio Grande do Norte? 

7. Pelo motivo da senhora ser vice coordenadora do PRH/ANP – 22, gostaria que 

explanasse a importância desse programa para a UFRN, principalmente a sua relação 

com o Departamento de Geologia, e para o setor de P&G do Rio Grande do Norte. 

8. O Edital CT-Petro/CNPq-Finep 03/2001 objetivou fomentar, em parceria com 

algumas empresas, sobretudo a Petrobras, a constituição e consolidação de Redes N/NE 

de P&G. A senhora é integrante da Rede N/NE PETROMAR, a qual tem a UFRN como 

instituição âncora. Qual a sua opinião sobre essa política pública e a respeito dos 

rebatimentos da Rede N/NE mencionada na CT&I nas regiões Norte e Nordeste, mais 

precisamente no Rio Grande do Norte?  
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Apêndice C – Roteiro da entrevista realizada com o professor Afonso Avelino do 

Departamento de Engenharia Química da UFRN e ex-coordenador do PRH-14 da 

ANP. 

1.  A Universidade Federal do Rio Grande do Norte corresponde a uma das principais 

instituições de ensino, pesquisa e extensão da região Nordeste. Qual a sua visão em 

relação à universidade mencionada, sobretudo, na sua capacidade de formar mão de 

obra qualificada e desenvolver CT&I? 

2. Sabemos que o Rio Grande do Norte se destaca na produção de P&G e da 

importância deste setor para a economia do estado. As empresas responsáveis pela E&P 

de tais substâncias necessitam de mão de obra qualificada e de competências de CT&I 

para maximizar a sua produtividade com o intuito de se manterem atuantes nos 

mercados nacional e internacional. Desde 1999, após a aprovação da Lei do Petróleo, 

diversas parcerias entre as empresas instaladas no estado e a UFRN foram firmadas, 

colaborando para uma reestruturação na grade curricular de diversos cursos e na 

estrutura física da universidade. Diante disto, gostaria que o senhor relatasse 

brevemente o histórico dos rebatimentos das atividades de P&G na UFRN.  

3. Para o senhor, qual a importância das interações entre as empresas do setor de P&G 

instaladas no Rio Grande do Norte e a UFRN para ambos os atores? 

4. Atualmente, existem seis PRH/ANP em funcionamento na UFRN, envolvendo alunos 

de diversas áreas do conhecimento. Como o senhor avalia a atuação dos programas na 

formação de recursos humanos para o setor de P&G do Rio Grande do Norte? Gostaria 

também que o senhor explicasse qual a diferença entre o PRH/ANP e o PRH/PB? 

5. O senhor foi professor do curso de graduação em Engenharia Química da UFRN, o 

qual surgiu em 1974, ainda no começo da expansão do setor de P&G no Rio Grande do 

Norte e antes da Lei do Petróleo. Quais foram os principais rebatimentos causados pelo 

desenvolvimento deste setor e pela promulgação da respectiva lei no curso de 

Engenharia Química da UFRN?  

6. O senhor foi coordenador do PRH/ANP-14 por um tempo bastante considerável, 

gostaria que o senhor explanasse a importância desse programa para a UFRN, 
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principalmente a sua relação com a criação do NUPEG, e para o setor de P&G do Rio 

Grande do Norte. 

7. O Edital CT-Petro/CNPq-Finep 03/2001 objetivou fomentar, em parceria com 

algumas empresas, sobretudo a Petrobras, a constituição e consolidação de Redes N/NE 

de P&G. A UFRN coordenou quatro das treze redes formadas. Qual a sua opinião sobre 

essa política pública e a respeito dos seus rebatimentos na CT&I nas regiões Norte e 

Nordeste, mais precisamente no Rio Grande do Norte?  
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Apêndice D – Roteiro da entrevista realizada com o professor Marcos Allyson do 

Departamento de Engenharia do Petróleo da UFRN e coordenador do PRH-221 da 

Petrobras.  

1. O senhor realizou o seu Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Petróleo da UFRN e atualmente é professor do Departamento de 

Engenharia do Petróleo da mesma universidade. Gostaria que o senhor comentasse as 

relações do surgimento e da estruturação desses cursos, os quais são recentes, com a 

expansão setor de P&G do Rio Grande do Norte e a promulgação da Lei do Petróleo.   

2. Devido a sua participação na Comissão Gestora do PRH/ANP – 43 e da Coordenação 

do PRH/PB – 221, gostaria que o senhor explanasse brevemente a importância e a 

atuação desses dois programas para a UFRN, como também para o setor de P&G do Rio 

Grande do Norte.   

3. O senhor é tutor da empresa júnior Brent Engenharia Junior. Como surgiu tal 

empresa e, caso possua, quais as suas relações com o setor de P&G?  

4. O Edital CT-Petro/CNPq-Finep 03/2001 objetivou fomentar, em parceria com 

algumas empresas, sobretudo a Petrobras, a constituição e consolidação de Redes N/NE 

de P&G. A UFRN coordenou quatro das treze redes formadas. Qual a sua opinião sobre 

essa política pública e a respeito dos seus rebatimentos na CT&I nas regiões Norte e 

Nordeste, mais precisamente no Rio Grande do Norte?  
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Apêndice E – Roteiro da entrevista realizada com o professor Emanuel Jardim de 

Sá do Departamento de Geologia da UFRN e coordenador do Laboratório de 

Geologia e Geofísica do Petróleo. 

1. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte corresponde a uma das principais 

instituições de ensino, pesquisa e extensão da região Nordeste. Qual a sua visão em 

relação à universidade mencionada, sobretudo, na sua capacidade de formar mão de 

obra qualificada e desenvolver CT&I? 

 2. Sabemos que o Rio Grande do Norte se destaca na produção de P&G e da 

importância deste setor para a economia do estado. As empresas responsáveis pela E&P 

de tais substâncias necessitam de mão de obra qualificada e de competências de CT&I 

para maximizar a sua produtividade com o intuito de se manterem atuantes nos 

mercados nacional e internacional. Desde 1999, após a aprovação da Lei do Petróleo, 

diversas parcerias entre as empresas instaladas no estado e a UFRN foram firmadas, 

colaborando para uma reestruturação na grade curricular de diversos cursos e na 

estrutura física da universidade. Diante disto, gostaria que o senhor relatasse 

brevemente o histórico dos rebatimentos das atividades de P&G na UFRN.  

3. Para o senhor, qual a importância das interações entre as empresas do setor de P&G 

instaladas no Rio Grande do Norte e a UFRN para ambos os atores? 

4. Atualmente, existem seis PRH/ANP em funcionamento na UFRN, envolvendo alunos 

de diversas áreas do conhecimento. Como o senhor avalia a atuação dos programas na 

formação de recursos humanos para o setor de P&G do Rio Grande do Norte? Gostaria 

também que o senhor explicasse qual a diferença entre o PRH/ANP e o PRH/PB? 

5. O senhor é professor do curso de graduação em Geologia da UFRN, o qual surgiu em 

1976, ainda no começo da expansão do setor de P&G no Rio Grande do Norte e antes 

da Lei do Petróleo. Quais foram os principais rebatimentos causados pelo 

desenvolvimento deste setor e pela promulgação da lei mencionada no curso de 

Geologia da UFRN?  
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6. Qual a relação entre o Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica, o 

qual também surgiu antes da promulgação da Lei do Petróleo, e as empresas do setor de 

P&G do Rio Grande do Norte? 
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Apêndice F – Roteiro das entrevistas realizadas com os professores André Maitelli, 

Venerando Amaro e Valter Fernandes, líderes das três Redes N/NE coordenadas 

pela UFRN, Redic, Petromar e Recol, respectivamente.  

1. As Redes N/NE, através do Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001, foram 

implementadas por meio de duas fases, sendo a primeira a Apresentação das Propostas 

de Rede. Gostaria que o senhor, como coordenador da RECOL, explicasse como 

ocorreu a articulação entre os atores, a escolha do coordenador e quais foram as 

motivações que levaram vocês a se articularem e submeterem a proposta de rede ao 

Comitê Técnico formado pelo CNPq, Finep e ANP?  

2. A segunda fase do Edital correspondeu à Estruturação da Cartilha de Projetos. 

Gostaria que o senhor explicasse como os pesquisadores inseridos na 

Redic/Petromar/Recol se articularam para a formação da cartilha, quais os critérios 

utilizados por vocês para a criação dos projetos e como foram definidos os seus 

coordenadores?  

3. Quais os objetivos da Redic/Petromar/Recol?  

4. O senhor poderia, se possível, dizer quais foram os projetos aprovados na segunda 

fase do Edital, as instituições coordenadoras e aquelas participantes? 

5. Um dos requisitos do Comitê Técnico era que as Redes N/NE formadas fossem 

multidisciplinares. A Redic/Petromar/Recol inicialmente foi composta por 

pesquisadores de quais áreas de conhecimento? Na UFRN, os pesquisadores que fazem 

parte da Redic/Petromar/Recol estão inseridos em quais áreas?  

6. Quais as empresas que participaram da Redic/Petromar/Recol no seu início e ao 

longo de sua vigência, principalmente dos projetos coordenados pela UFRN? 

7. Os recursos direcionados pelo CT-Petro, via Finep, ou pelas empresas participantes 

às Redes, são administrados pelas fundações através de dois modelos diferentes: 

centralizado e descentralizado. Qual o modelo de gestão de recursos da 

Redic/Petromar/Recol e como o senhor avalia tal mecanismo? 

8. Os 40 milhões inicialmente destinados às 13 Redes N/NE pela Finep e pelo CNPq 

assim como as contrapartidas financeiras provenientes das empresas participantes 

puderam ser utilizados de que maneira?  
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9. Como o senhor avalia as relações de cooperação estabelecidas entre participantes da 

Redic/Petromar/Recol inseridos no mesmo projeto ou em projetos diferentes?  

10. Qual foi o principal meio de comunicação adotado entre os participantes da Rede?  

11. Quantos encontros presenciais (congressos, seminários e workshops) foram 

realizados pela Redic/Petromar/Recol? Qual a sua importância para a consolidação dos 

trabalhos desenvolvidos? 

12. Os projetos aprovados no Edital CT-Petro CNPq/ Finep 03/2001 tiveram duração de 

dois anos. Através dos Editais de Encomenda, o coordenador da rede pôde submeter a 

renovação daqueles projetos já existentes, a execução de outros novos, como também a 

inserção e a exclusão de participantes. Quantos Editais de Encomenda foram 

implantados até hoje e quais deles a Redic/Petromar/Recol participou? Qual a sua 

importância? Quais foram os novos projetos e quem foram os novos participantes?  

13. Quais foram os resultados da Redic/Petromar/Recol, em termos de produção de 

CT&I, no Rio Grande do Norte, considerando a publicação de artigos, monografias, 

dissertações, teses, criação de softwares, depósitos de patentes, entre outros?  

14. Quais foram os condicionantes que levaram a Redic/Petromar/Recol obter tais 

resultados no Rio Grande do Norte?  

15. Quais foram os projetos da Redic/Petromar/Recol que mais contribuíram para o 

desenvolvimento de CT&I no Rio Grande do Norte? 

16. O Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001 trazia consigo dois objetivos centrais 

definidos durante a formulação da política, os quais foram: constituir e consolidar Redes 

N/NE, articulando pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e empresas, 

ambos instalados nas regiões Norte e Nordeste; estimular a produção de CT&I na área 

de P&G no Norte e Nordeste, além formar recursos humanos qualificados aptos a 

atenderem às demandas do setor. As Redes N/NE lideradas pela UFRN atenderam tais 

objetivos?  

17. Quais os principais problemas enfrentados pela Redic/Petromar/Recol? 

18. Quais motivos levaram o fim da Redic/Petromar/Recol? 
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Apêndice G – Roteiro da entrevista realizada com o professor Ivonildo Rêgo que 

atualmente é presidente do Instituto Metrópole Digital da UFRN, já foi Reitor da 

universidade e fez parte do Comitê Gestor do CT-Petro.  

1. A partir da Lei do Petróleo, foi criado o Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural 

(CT-Petro), o qual previa em sua formulação o direcionamento de 40% dos seus 

recursos para o financiamento de políticas de CT&I destinadas às regiões Norte e 

Nordeste. Entre essas políticas, destacamos as Redes Cooperativas de Pesquisa do Setor 

de P&G Norte e Nordeste (Redes N/NE). Para o senhor, em linhas gerais, qual foi a 

importância do CT-Petro e das Redes N/NE para o desenvolvimento de competências 

de CT&I nas regiões Norte e Nordeste?  

2. A primeira fase do Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001 correspondeu a 

Apresentação das Propostas de Rede ao Comitê Técnico, formado pelo CNPq, Finep e 

ANP. Das quarenta e quatro propostas de rede apresentadas, treze foram aprovadas, 

sendo quatro coordenadas por pesquisadores da UFRN. Em sua opinião, quais motivos 

levaram a aprovação, por parte do Comitê Técnico, de quatro propostas de rede 

submetidas pela universidade?   

3. Antes da formação das Redes N/NE, a grande maioria dos pesquisadores da UFRN 

inserida nas quatro redes coordenadas pela universidade já participava de programas de 

incentivo à produção de CT&I no setor de P&G ou interagia com empresas desta área?  

4. Quais as empresas que participaram das quatro redes lideradas pela UFRN ao longo 

de suas vigências, principalmente dos projetos coordenados pela universidade?  . 

5.  Qual foi o papel da Reitoria nas quatro redes lideradas pela UFRN e naquelas outras 

em que pesquisadores da universidade estavam inseridos nos projetos? 

6. Qual a função da Funpec na gestão dos recursos direcionados às quatro redes 

coordenadas pela UFRN? 

7. Como o senhor avalia as relações de cooperação estabelecidas entre pesquisadores de 

uma mesma rede, estando inseridos no mesmo projeto ou em projetos diferentes?  

8. Quais foram os principais resultados, em termos de CT&I, das quatro Redes N/NE 

coordenadas pela UFRN para o Rio Grande do Norte? 
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9. Quais foram os principais condicionantes que levaram as quatro Redes N/NE 

coordenadas pela UFRN obterem tais resultados no Rio Grande do Norte?  

10. O Edital CT-Petro CNPq/Finep 03/2001 trazia consigo dois objetivos centrais 

definidos durante a formulação da política, os quais foram: constituir e consolidar Redes 

N/NE, articulando pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e empresas, 

ambos instalados nas regiões Norte e Nordeste; estimular a produção de CT&I na área 

de P&G no Norte e Nordeste, além formar recursos humanos qualificados aptos a 

atenderem às demandas do setor. As Redes N/NE lideradas pela UFRN atenderam tais 

objetivos?  

11. Quais as principais falhas das Redes N/NE lideradas pela UFRN? 

12. Há complementaridade entre as políticas públicas de apoio à CT&I implantadas 

após a Lei do Petróleo, como os PRHs da ANP, a encomenda de projetos às 

universidades por parte da Agência e as Redes N/NE? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


