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RESUMO 

Descrever o percurso histórico que caracteriza a evolução da economia da cidade de 

Mossoró é o principal objetivo desta dissertação. Estabelecidas as bases teóricas da 

literatura econômica, em particular, fazendo notar os sentidos que crescimento e 

desenvolvimento regional são habitualmente empregados, parte-se para a descrição 

propriamente dita o que inclui o quadro histórico-social de fundação da cidade seguido 

das três principais atividades que, reconhecidamente, marcaram a dinâmica 

econômica da cidade nomeadamente as atividades salineira, petrolífera e a fruticultura 

irrigada. Concluída esta etapa, uma análise ampliada é oferecida ao inserir a 

economia local no contexto maior das economias do estado e brasileira. Para isto são 

utilizados dados oriundos do IBGE e da literatura empírica. A partir da descrição 

pretendida, e de posse desses dados, é plausível concluir pela contribuição de cada 

atividade mencionada no início no computo geral da dinâmica econômica de Mossoró, 

e fazer notar a presença de outras novas atividades marcantes no PIB municipal, a 

saber, o setor de serviços.  

Palavras-chave: Economia regional. Sal-Petróleo-Fruticultura irrigada. PIB municipal. 
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ABSTRACT  

Describing the historical course that characterizes the evolution of the economy of the 

city of Mossoró. However, before discussing this issue in full details we must first and 

foremost establish theoretical fundamentals issued from the economic literature, in 

particular, by noting rather the several senses that local growth/development are 

usually employed, we begin with the description itself, which includes the historical-

social framework of the city's foundation, followed immediately by the three main 

activities. which, admittedly, settled out the city and its economic dynamic, namely 

saline and oil activities and irrigated fruit growing. In what follows, we will first deal with 

a broader analysis by placing the local economy in the larger context of the state and 

Brazilian economies. For this we are provided data from IBGE and from the empirical 

literature. From the intended description, and having these data at hand, it is plausible 

to conclude the contribution of each activity mentioned from the outset in the general 

calculus within the economic dynamics of Mossoró, and to note the presence of other 

remarkable new activities in the municipal GDP, namely the service sector. 

Keywords: Local Economy. Salt-Oil-Irrigated Fruit. Municipal GDP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Resguardadas as devidas proporções, poder-se-ia resumir a história 

econômica moderna em uma só palavra: crescimento. Ela cresceu tão depressa que 

ficou praticamente impossível fazer um registro completo deste feito. Houve um 

reconhecido aumento na produção global, e isto se deveu em grande medida à 

expansão demográfica e ao povoamento de terras recém descobertas.  

A produção global de bens e serviços, no século XVI, era equivalente a 

aproximadamente 250 bilhões de dólares; hoje, é da ordem de 60 trilhões. Atualmente, 

os indivíduos produzem, em média, 8,8 mil dólares por ano, bem distante portanto da 

produção per capita de 600 anos atrás, que não ia além de 550 dólares1. 

Em 1776, Adam Smith escreveu A Riqueza das nações – considerado por 

muitos o tratado econômico mais importante de todos os tempos – ficou estabelecida 

que a base da riqueza coletiva assenta no desejo humano egoísta em aumentar o 

lucro privado. Uma tese nada trivial e por isso mesmo revolucionária não somente 

vista de uma perspectiva econômica, mas também moral e política: ensinou as 

pessoas a pensarem a economia como uma situação na qual todos ganham, 

nomeadamente os lucros individuais são também coletivos.  

O século XIX foi marcado por uma onda de crescimento global. A Revolução 

industrial, em seu cerne, produziu uma combinação nunca antes vista de energia 

abundante e barata com matérias primas igualmente abundantes e baratas. E a 

consequência inevitável não foi outra senão uma explosão na produtividade humana.  

Por outro lado, no século XIX, a Revolução Industrial criou condições e 

problemas novos, tais como administrar metrópoles industriais, atacar o êxodo de 

milhões de trabalhadores ou a natureza instável da economia moderna. O crescimento 

veio acompanhado de uma série de desafios.  

O surpreendente crescimento econômico com o advento da Revolução 

industrial não resultou em desenvolvimento econômico em muitas economias, entre 

elas, a brasileira. Sabe-se que o desenvolvimento econômico de um país (ou de uma 

região) é medido sobretudo pelo aumento da renda, acompanhado ainda de um 

conjunto de melhorias na qualidade de vida da população.  

                                                           
1 Maddison. World Economy, vol. 1, 261-264. Gross National Income per capita 2009, Atlas Method and 
PPP. Banco Mundial. Acesso em 18 abril 2019. 
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Cresceu o interesse pela equidade e a distribuição da renda no processo de 

desenvolvimento econômico, com especial foco na distribuição quantitativa das 

rendas. Ocorre que, em algumas situações, a maior parte da variação na distribuição 

de renda dentro de um país pode ser explicada pelas amplas disparidades nos níveis 

inter-regionais de renda per capita. Assim, a presença de desigualdades regionais no 

processo do desenvolvimento econômico da economia brasileira foi muitas vezes 

notada e várias teses foram propostas para explicar o fenômeno.  

Considere-se o caso da economia nordestina nos anos de 1950. Nesse 

período, a economia brasileira iniciava uma trajetória de crescimento, mas o Nordeste 

ainda continuava atrasado quando comparado às regiões do Centro-sul. As causas 

para tal atraso eram as mais diversas. A literatura econômica dá conta de que a baixa 

taxa de crescimento da região Nordeste era explicada pelas condições precárias 

oriundas da formação de capital humano da região. 

Naquele período, a tônica era a de que as economias deveriam se especializar 

naquilo que melhor sabiam fazer, comparativamente a outros produtores, 

constituindo-se na base sobre a qual as mais difundidas vertentes do pensamento 

econômico regional repousaram. Entendia-se que a alocação ótima de recursos e, por 

conseguinte, o desenvolvimento econômico se concretizariam via especialização na 

produção de bens cuja dotação de fatores fosse a mais adequada.  

Em 1952, com a criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o governo 

brasileiro começou então a reorientar as políticas destinadas para a região Nordeste. 

Porém, foi somente com a implementação da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE), em 1959, que estas políticas passaram, de fato, a atacar os 

desequilíbrios regionais. Com a Sudene, pretendia-se implantar uma dinâmica de 

desenvolvimento industrial autônoma e, ao mesmo tempo, promover a reforma agrária 

como únicos meios capazes de assegurar o desenvolvimento com justiça social. 

Segundo o censo demográfico (2010), a região Nordeste tem a segunda maior 

população do país com 53.081.950 habitantes, contudo no mesmo período apresenta 

o menor Índice de Desenvolvimento Humano (0,663). Todos os estados estão na faixa 

de Médio Desenvolvimento Humano – abaixo da média nacional. É a região brasileira 

que possui o maior número de estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.  

 

 



14 
 

Nos primórdios, a economia nordestina se configurou como a base da 

economia brasileira, com destaque para as atividades em torno do pau-brasil e 

da cana-de açúcar. Até meados do século XVIII, foi a economia mais importante do 

Brasil (PADRO JÚNIOR, 2000).  

No final da década de 2000, a região Nordeste registrou um forte crescimento 

econômico. Mesmo durante a crise econômica mundial de 2008-2009 que atingiu 

fortemente toda a economia brasileira, a região apresentou aumento no PIB: enquanto 

o PIB do Brasil cresceu 5,2%, em 2008, o PIB do Nordeste cresceu 5,5%; já no ano 

de 2009, em que o PIB brasileiro recuou 0,3%, o PIB da região Nordeste cresceu 1%.  

Atualmente, o Nordeste é detentor da terceira maior economia do Brasil entre 

as grandes regiões. O seu Produto Interno Bruto foi da ordem de R$ 898.082.963 em 

2016. Ainda assim, é a região com o mais baixo PIB per capita.   

O Rio Grande do Norte, estado da região Nordeste, apresenta como limites o 

Oceano Atlântico, Paraíba e Ceará. Possui 167 municípios e sua área total é de 

52.811,107 km². Conforme o censo 2010, sua população total é de 3.168.027 

habitantes, sendo considerado o décimo sexto estado mais populoso do país. 

Apresenta o melhor Índice de Desenvolvimento Humano do Nordeste (0,684) e a 

maior renda per capita (R$ 956,00) da região (IBGE, 2010).  

Mossoró é a segunda cidade mais importante do Estado do Rio Grande do 

Norte. Sua área de influência se estende por todo o oeste potiguar e alcança 

municípios de Estados vizinhos (Ceará e Paraíba). Localizado no Noroeste potiguar, 

é o segundo município mais populoso do Estado, aproximadamente 259.815 

habitantes, sendo eles 237.241 habitantes na zona urbana e 22.574 habitantes na 

zona rural. Conta com uma área territorial de 2.099,328 Km², equivalente a mais de 

4,00% da superfície estadual (IBGE, 2010). 

No século XIX, a cidade, antes empório comercial, se estabeleceu como 

importante centro regional no Nordeste brasileiro, com articulações que ultrapassam 

os limites territoriais político-administrativos, em razão principalmente da sua 

localização estratégica, entre a economia do litoral (espaço de consumo e 

escoamento) e a economia do sertão (espaço de produção) (FELIPE, 1982). Isto 

contribuiu para uma nova configuração das atividades econômicas e provocou 

intensas reestruturações espaciais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau-brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_de_2008-2009
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Para discutir o tema da formação histórica da cidade de Mossoró e a sua 

dinâmica econômica nos fundamentamos nos trabalhos de Souza (2001), Silva 

(1983), Felipe (1982, 2001), Rocha (2005) e Pinheiro (2006).  

Mossoró e sua ampla região de influência estão entre as consideradas novas 

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

produção que se intensifica na utilização de capital intensivo, tecnologia e informação.  

Sposito, Elias e Soares (2010), destacam três importantes atividades 

econômicas as têm apresentado destacado crescimento, desde a década de 1980 e 

juntas são responsáveis por parte do crescimento urbano e de significativas 

reestruturações no município, trata-se do agronegócio da fruticultura tropical; da 

exploração do petróleo e da extração e beneficiamento do sal.  

Com efeito, pretende-se analisar o processo de evolução da economia da 

cidade de Mossoró relativamente a alguns setores, a saber: sal, petróleo e a 

fruticultura irrigada. Em particular, objetiva-se esclarecer se, no contexto da adoção 

das políticas regionais, essas atividades contribuíram na dinâmica do crescimento 

econômico e, como consequência, se houve alteração nas condições de vida da 

população local afetada por essas atividades. Para tal fim, antes faz-se necessário: 

i) Descrever a evolução econômica de Mossoró; 

ii) Conhecer as especializações econômicas que a cidade assumiu;  

iii) Analisar as mudanças ocorridas nos setores dinâmicos da economia do 

Município; 

iv) Situar a economia mossoroense no contexto mais geral das grandes 

transformações ocorridas no País e na Região. 

Todos os capítulos contêm relatos específicos que buscam responder o 

objetivo da pesquisa. O capítulo dois discorre sobre a formação histórica do município, 

descrevendo as principais etapas históricas da formação da cidade de Mossoró, e a 

compreensão do modo que a constituição histórica da cidade esteve atrelada às 

principais atividades econômicas desenvolvidas ao longo do tempo. O capítulo três 

ressalta a dinâmica econômica da cidade destacando as três principais atividades que 

foram o motor embrionário do desenvolvimento da cidade, a saber: as atividades 

salineira e petrolífera e a fruticultura irrigada. Os dois capítulos precedentes servem 

de base ao entendimento atual da economia da cidade, e esta é a função primordial 

do capítulo quatro: caracterizar a economia mossoroense do século XXI, procurou-se 

reconstruir a evolução econômica do Município, ressalvando-se os setores dinâmicos 
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que influenciaram predominantemente no crescimento e desenvolvimento da cidade. 

Ao final deste percurso, exponho as considerações finais.  
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2. FORMAÇÃO HISTÓRICA DE MOSSORÓ 

 

Este capítulo abordará a evolução histórica das principais atividades 

econômicas da cidade de Mossoró. Num cenário em que cada vez mais a globalização 

e internacionalização das economias se fazem prementes, as regiões que mais 

experimentam, por assim dizer, os efeitos e/ou as injunções políticas e econômicas 

destes processos são nomeadamente as grandes aglomerações urbanas, em virtude 

principalmente, mas não apenas, de certas externalidades como densidade 

populacional e urbanização. Por exemplo, geralmente são nestas regiões que estão 

concentradas – em parte devido àquelas externalidades – intensas atividades no 

campo do conhecimento e da alta tecnologia.  

Contribuíram de forma decisiva para a escolha da cidade de Mossoró as 

seguintes condições: a localização da cidade num contexto mais amplo de 

interiorização geográfica; a existência de algumas características marcadamente 

endógenas que constituíram fatores de desenvolvimento no contexto regional e 

nacional; a importância que este munícipio apresenta para a economia do estado do 

Rio Grande do Norte; e finalmente, verificou-se que, ao longo de sua história, no 

âmbito de evolução do sistema urbano nacional e regional, este município apresentou 

uma surpreendente evolução comparativamente às atividades econômicas aqui 

destacadas. 

 

2.1 Crescimento e Desenvolvimento Econômico Regional  

 

Para que seja levado a bom termo, a elaboração de um trabalho dito “evolutivo” 

pode tomar dois caminhos não necessariamente excludentes entre si, mas que 

guardam certas particularidades muitas das vezes conflitantes: (i) ou considerar a 

evolução como um meio, isto é, um processo gradativo e progressivo de 

transformações conferindo especial atenção aos elementos e/ou o produto 

constitutivos do processo em causa; ou então (ii) ter em conta este processo como 

um objetivo (CAVALCANTE, 2008).  

No primeiro caso, procura-se basicamente entender as dinâmicas de 

transformação de um determinado território (município, distrito, estado, país etc), as 
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quais são socialmente determinadas, geograficamente diferenciadas e que evoluem 

ao longo do tempo, compreendendo os fatores e as condições que positiva ou 

negativamente condicionaram este desenvolvimento, a saber: clima, localização, 

recursos locais, dotação de infraestruturas e equipamentos, além das características 

do capital e do trabalho, para citar algumas. Ocorre que precisar o desenvolvimento 

de um determinado território tendo como base um conjunto de atividades econômicas 

historicamente situadas requer incluir também outras condições, dada a complexidade 

que o termo “desenvolvimento” acarreta. Todavia, não faz parte do escopo deste 

trabalho enfatizar os principais conceitos, teorias e modelos formulados pelas 

diferentes escolas de pensamento no que respeita o estudo do desenvolvimento 

econômico, em geral, e do desenvolvimento regional, em particular. Porém, julga-se 

apropriado tão-somente esquematizar este estudo num conjunto de teorias que 

servirão de fio condutor do capítulo (ver Figura 1, abaixo).  

Figura 1 – Principais teorias do desenvolvimento 

 

Fonte: Cavalcante, 2008. 

 
Com efeito, alguns dos fatores mencionados anteriormente não são suficientes 

e não corroboram para uma descrição consensual e fidedigna daquele espaço, por 

isso mesmo tendem a ser complementados, ou mesmo substituídos por outros, como 



19 
 

o sentimento de pertença, o grau de aprendizagem da população, a confiança, o 

capital social, a cooperação etc. Noutras palavras, além dos fatores tradicionalmente 

contemplados, é necessário considerar e introduzir na análise, aspectos que dizem 

respeito ao capital social e humano, com variações de grau, os quais são 

determinantes no processo e na dinâmica do desenvolvimento local ou nacional. E a 

razão é simples: neste trabalho adota-se a noção de desenvolvimento em sua variante 

endógena, isto é, um processo interno baseado fortemente nas capacidades de uma 

determinada sociedade em liderar e por conseguinte conduzir o seu próprio 

desenvolvimento territorial, condicionando-o evidentemente à mobilização dos fatores 

que estão disponíveis naquela área ao seu potencial endógeno.  

Esta variante teórica identifica como decisivos à produção e desenvolvimento 

o capital humano e o social, a competitividade, o conhecimento, a pesquisa, as 

instituições etc, elementos intrínsecos ao desenvolvimento local (ver Figura 2, na 

sequência). Assim, uma região ao trabalhar estrategicamente estes elementos, 

direcionando-os e desenvolvendo-os, internamente estaria de posse das melhores 

condições para atingir um desenvolvimento equilibrado, ecoando em elevados índices 

de coesão social, econômica e territorial. 

De maneira sumária, entende-se por “capital social”2 a todo e qualquer 

constructo relacionado às normas, os valores, bem como às instituições e os 

relacionamentos compartilhados, por meio dos quais é permitida a cooperação dentro 

ou entre os diferentes grupos sociais e territórios. À diferença dos fatores tradicionais 

de análise econômica, o capital social é fundamentalmente multidimensional.  

Em termos mais contemporâneos abrange inclusive elementos da psicologia 

cognitiva e da economia comportamental. Para além das terminologias, é consensual 

entre seus mais aclamados autores o fato de que este capital afeta o bem-estar da 

comunidade na qual estão inscritas, ademais, facilita a cooperação entre os seus 

membros pela diminuição do custo de se obter e processar a informação (BOURDIEU, 

1980).  

Por “capital humano”3 entende-se um conjunto de habilidades que reúnem os 

conhecimentos dos indivíduos as quais, em conjunto com outras características 

                                                           
2 Os principais formuladores desta corrente de pensamento são Pierre Bourdieu (1980), James 

Coleman (1988) e Robert Putnam (1993). 
3 A Teoria do Capital Humano, que apareceu no final dos anos de 1950 e início dos anos de 1960, foi 
formulada essencialmente por Edward Denison (1962), Jacob Mincer (1958), Theodore Schultz (1961), 
Gary Becker (1960) e Milton Friedman (1955), entre outros. 
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pessoais como o esforço despendido, aumentam as possibilidades de produção de 

bem-estar pessoal, social e econômico. Engloba ainda o grau de escolaridade e 

formação, dentre as quais o nível de educação formal e informal, ações de formação 

profissional, e os investimentos na área da saúde e nutrição. Trata-se assim de um 

conjunto bem abrangente de “investimentos” que influenciam o bem-estar e a 

produtividade não apenas dos indivíduos, mas de empresas e nações. 

Figura 2 – Fatores de desenvolvimento: capital social e capital humano 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

A aceitação do conceito de desenvolvimento, mesmo que resultante de 

influências teóricas distintas, marca uma clara ruptura com abordagens mais 

tradicionais e funcionalistas de análise dos processos de desenvolvimento local e 

regional (CAVALCANTE, 2008). Por outro lado, a ideia de desenvolvimento como 

objetivo de políticas públicas específicas tem se firmado na literatura econômica das 

últimas décadas.  

No entendimento de Friedman e Weaver (1981), a lógica é a seguinte: 

percebeu-se a necessidade de garantir uma articulação mais consistente entre 

políticas ditas setoriais com incidência num mesmo território de modo a envolver pró-

ativamente as comunidades de cada território no que concerne a valorização dos seus 

recursos, certamente a par do crescente reconhecimento das limitações das políticas 

regionais de natureza redistributiva.  

Com efeito, ao se descrever a evolução do município de Mossoró a partir de 

suas principais atividades econômicas, não se eliminará nenhuma das duas 

possibilidades, isto é, o desenvolvimento referido neste trabalho é tanto entendido 

como meio mas também como fim.  

 

2.2 Configuração Social e Histórica  

 

O tema da constituição e formação da cidade de Mossoró é discutido 

amplamente em Souza (2001), Silva (1983), Rocha (2005) e Felipe (1982, 2001). 

Neste capítulo, pretende-se fazer uma breve descrição da formação histórica da 

cidade enfatizando suas principais atividades econômicas. Assim, paralela à 

fundamentação histórica do município, neste trabalho pretende-se descrever as 

atividades econômicas historicamente constituídas, tendo como “percurso histórico” a 

ribeira, a freguesia, a vila e a cidade de Mossoró.   

O trabalho de Souza (2001) tem um caráter essencialmente histórico. O autor 

apresenta, a partir de uma abordagem praticamente memorialista, os principais “fatos 

políticos” – que incluem agendas de governos passados, e documentos históricos 

como leis, alvarás etc e que remontam a um intervalo temporal que vai desde o 
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período colonial até os anos de 1930 – que corroboraram para o desenvolvimento da 

cidade. 

Silva (1983) empenhou-se em demarcar fatos físicos que marcaram a cidade 

de Mossoró, tais como o surgimento e desaparecimentos das ruas e equipamentos 

urbanos os quais marcaram a expansão urbana da cidade até a década de 1930. A 

seu modo, com respeito ainda ao tema do urbanismo, Felipe4 (1982) estudou a 

ocupação dos espaços da cidade em vista dos interesses sociais, políticos e 

econômicos vigentes. E Rocha (2005) tratou da expansão urbana da cidade. Esses 

trabalhos em conjunto oferecem uma descrição mais densa da história da cidade de 

Mossoró. 

 

2.2.1 A Ribeira de Mossoró: suas atividades econômicas 

 

Etimologicamente, ribeira designa um curso de água, navegável ou não, entre 

margens próximas, maior que os regatos e riachos e menor que os rios. A de Mossoró, 

que remonta ao século XVIII, começou a ser ocupada, neste mesmo período, por uma 

população majoritariamente branca, e nela a produção pastoril e agrícola bem como 

a criação de gado encontrou as condições ideais para se desenvolver (SOUZA, 2001). 

Segundo o autor, essa população era constituída por criadores, vaqueiros, e os 

procuradores das fazendas, pois, curiosamente, naquele período, os proprietários das 

fazendas ou moravam em Pernambuco ou em Natal ou então na Paraíba. Na ocasião, 

esclarece que 

em vista de alguns dados que temos, fora depois de 1750 que se situaram na 
Ribeira de Mossoró os primitivos membros da família “Gamboa”, “Guilherme” 
e “Ausentes”. Essas três famílias tradicionalmente foram e continuam a ser 
consideradas como as primeiras que habitaram Mossoró. Delas, a mais 
numerosa fora a “Gamboa”, que primitivamente habitando no lugar 
denominado “Ilha de Dentro” logo depois estendeu-se a habitar em tida a 
Ribeira até o “Olho d´água” do Apodi, onde consta haver grande número dos 
seus descendentes em linhagem seguida, bem como nos Estados do Ceará 
e Maranhão. A família “Guilherme” primitivamente morou no lugar 
denominado “Camurupim” e a família “Ausentes” no lugar que dera o nome a 
essa família ou esta àquele lugar. Com certeza, fora depois de 1750, que 
mudara-se de São Bernardo das Russas, com sua família para a Barra de 
Mossoró (Grossos), o Sargento-mór Antonio de Souza Machado, proprietário 
da fazenda “Santa Luzia” da mesma ribeira (SOUZA, 2001, p.7). 

 

                                                           
4 Em seu trabalho de 2001, o autor articula os modos e meios que compunham a construção do 
imaginário social da cidade de Mossoró. 
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Vale também destacar que, além da criação de gado às margens da ribeira, no 

século XVIII, ao longo das muitas ribeiras espalhadas sobretudo no sertão norte-rio-

grandense, estruturaram-se e se desenvolveram a atividade açucareira desta parte 

da região Nordeste, que compreendia uma pequena faixa do Agreste e a Zona da 

Mata (ver Figura 3 abaixo). No esteio da atividade açucareira, em meados do século 

XVIII, muitas fazendas de gado foram sendo estabelecidas (ROCHA, 2005). E dado 

que a maior parte do território da então capitania era constituída praticamente pelo 

Sertão, iniciou-se nesta área da capitania a atividade da pecuária, a partir da qual o 

gado era a mola mestra que servia de transporte para os donos de engenhos de 

açúcar (SOUZA, 2001). 

Figura 3 – A atividade açucareira no Agreste e Zona da Mata 

 

Fonte: Clementino (1995). 

 

Consequentemente, ao entorno destas ribeiras que a urbanização aos poucos 

ia se firmando como resultado das atividades desenvolvidas nestas fazendas, dentre 

as quais se destaca a Fazenda Santa Luzia, pois, é a partir de eventos historicamente 

relacionados a ela que se tem origem, em 1772, a cidade de Mossoró, à época 

denominada Arraial de Santa Luzia do Mossoró (ver Figura 4 na sequência.)   

(...) a Fazenda de Santa Luzia, de propriedade do Sargento-Mor Antônio de 
Souza Machado, um português que fixou residência na ribeira de Mossoró 
em 1750, e que possuía outras fazendas em diversos pontos da mesma 
ribeira. Em uma fazenda, a de Grossos, ele tinha uma salina natural, e nas 
demais fazendas, ele criava gado. Uma vez por ano, ao final do inverno, ele 
reunia o gado e fazia a carneação em suas próprias “oficinas de carne”, na 
foz do rio Mossoró, salgando-a e expondo-a ao sol, para exportação para os 
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mercados do sul. A Fazenda de Santa Luzia, que era situada muito perto da 
margem esquerda do Rio Mossoró, e tinha em suas proximidades uma lagoa 
de água potável, era o ponto que os adventícios escolhiam para residirem. 
Além das casas residenciais da família do proprietário, erguiam-se dezenas 
de outras, de taipa e palha, em pequeninos sítios perto das cacimbas cavadas 
periodicamente. Em 1772, em cumprimento de promessa feita pela 
intercessão de Santa Luzia, Antônio de Souza Machado e sua mulher Rosa 
Fernandes, solicitam a Provisão das Dignidades do Cabido de Olinda/PE, 
autorização para construção de uma capela em suas terras, permissão essa 
concedida a 5 de agosto de 1772. A construção da Capela de Santa Luzia é 
considerada o marco inicial para o surgimento da Cidade de Mossoró 
(PINHEIRO, 2006, p. 43). 

Souza (2001) esclarece que até 1755, existiam na ribeira pouco mais de 50 

fazendas de gado, sendo a Fazenda Santa Luzia a mais proeminente delas. Seu 

proprietário, segundo o autor, o português Antonio de Souza Machado foi o primeiro 

a fixar residência na ribeira de Mossoró, em 1750. Aqui, ele criava gado e na fazenda 

de Grossos, detinha uma salina. Na ocasião, valia-se dessas propriedades para fazer 

a carneação, na foz do rio Mossoró, cujo processo consistia em salgar a carne e expô-

la ao sol para exportar aos mercados do sul da capitania (SOUZA, 2001)5. 

 
Figura 4 – Planta do Arraial de Santa Luzia do Mossoró

 
Fonte: Pinheiro (2006). 

 

                                                           
5 “Segundo a tradição, invernava o Sargento-mór em “Santa Luzia”, de cuja fazenda rebanhava os 
gados para Grossos, a fim de fazer charqueada na Ilha das Oficinas e exportar para as Capitanias de 
Pernambuco e Bahia” (SOUZA, 2001, p.159). 
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As atividades econômicas desenvolvidas no Arraial de Santa Luiza consistiam 

basicamente das “oficinas de carne”, fechadas a mando do governador de 

Pernambuco à época, em razão do prejuízo causado à produção açucareira 

(PINHEIRO, 2006). Mossoró abastecia toda a região e apresentava destaque nesta 

atividade pela sua privilegiada condição natural, com a abundância de sal e 

localização considerada estratégica para distribuição de carnes secas. Contudo esta 

liderança oferecida por Mossoró, incomodava outros municípios.  

As pressões feitas pelo Governador de Pernambuco, José Tomás de Melo, 

adivinham dos senhores de engenho de Pernambuco e da Paraíba, também dos 

moradores de Recife, que se queixavam da escassez de carne fresca. Esta história é 

contada por Otto de Brito Guerra, no artigo Golpe nas “OFICINAS”, publicado no 

Jornal Tribuna do Norte em 4 de abril de 1982:  

O perigo vinha desde o anterior governador de Pernambuco, José César de 
Meneses, o qual, em carta de 27 de agosto de 1784, ao Marquês de Angeja, 
em Portugal, dizia estarem as populações do Recife e dos engenhos, desde 
1768, se ressentido da falta de carne verde. E culpava as charqueadas do 
Açu e de Mossoró. [...] De qualquer maneira, a Câmara natalense, com 
estreiteza de visão, foi pelo menos conivente com o golpe desferido contra a 
indústria norte-rio-grandense, em pleno funcionamento. E o certo é que o 
governador de Pernambuco, D. José Tomás de Melo, sucessor de D. José 
César de Menezes, mandou, em 1788, fechar as fábricas ou “oficinas” do Açu 
e Mossoró (GUERRA, 1982).   

A exportação de carne, beneficiada em Mossoró e Açu foi proibida 

imediatamente, pois foi considerada prejudicial aos engenhos de açúcar que 

necessitavam do gado para o trabalho nas moendas e no transporte da cana de 

açúcar, bem como no abastecimento de carne fresca de Recife e de toda a região 

canavieira. A carne seca, no entanto, continuou a ser exportada por Aracati (ROCHA, 

2005). 

Demorou até o Arraial experimentar uma onda expansionista, a qual, por sua 

vez, veio com o chamado “caminhos do gado”: “O primeiro é o caminho Natal-

Fortaleza, que interliga duas importantes cidades portuárias da época, sedes 

administrativas das Capitanias do Rio Grande e do Ceará; o outro caminho interliga 

as Capitanias do Ceará e Paraíba” (PINHEIRO, 2006, p 45).  

Estes por sua vez representaram um importante ativo para o Arraial, pois 

serviram de rota dos rebanhos das mais variadas ribeiras da colônia para os mercados 

onde o consumo era elevado. Donde aumentaram ainda o fluxo de mercadorias, 
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intercâmbio e serviços entre cidades, vilas e povoados, conforme exposto na Figura 

5.  

 

Figura 5 – “Caminhos do gado” 

 
Fonte: Pinheiro (2006). 

 

Com efeito, no entendimento de Pinheiro (2006, p. 30/45), é consensual entre 

os historiadores relativamente aos “caminhos do gado”6 que:  

Ser ponto de passagem desses importantes caminhos, que mais tarde 
configuraram importantes rotas de exportação do Estado, já premeditava a 
cidade comercial e agro-industrial em que Mossoró se transformaria, várias 
décadas depois (...) Esses caminhos são a matriz do sistema urbano potiguar 
e são, também, as raízes das atuais grandes regiões do Estado: Oeste, 
Central, Agreste e Leste.  

Em acréscimo às palavras da autora, historicamente a máxima valeu a uma 

parte significativa das cidades nordestinas, isto é, muitos núcleos de povoamento 

                                                           
6 Vale ressaltar que o fornecimento de gado em pé para o mercado açucareiro de Recife foi bastante 
prejudicado com a expansão da atividade das “oficinas de carne”, a ponto do governador de 
Pernambuco à época, D. José Tomás de Melo, obrigar o fechamento destas oficinas em benefício à 
sua capitania. Uma vez fechadas, as fazendas existentes na ribeira de Mossoró e Açu passaram a 
fornecer o gado em pé aos açougues da Paraíba e Pernambuco, restando apenas as oficinas do Ceará 
que não ofereciam ameaça alguma à economia pernambucana (SOUZA, 2001). 
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foram consolidados no espaço das trocas comerciais realizadas graças à atividade 

pecuarista. Noutras palavras, o chamado “caminhos do gado” proporcionou que vilas 

e povoados surgissem, em posições bastantes favoráveis em termos estratégicos – o 

litoral, um espaço de consumo e escoamento, e o sertão, o espaço da produção –, 

posteriormente tornadas em verdadeiros centros de comércio de gado (“feiras de 

gado”). Destacadamente, essas feiras beneficiaram as nascentes atividades 

comerciais dessas vilas/povoados (posteriormente, cidades), além de constituírem 

futuros centros de serviços.   

Numa etapa posterior, uma vez consolidados, estes centros repassariam a 

produção agrícola – fruto da organização de capital acumulado da Região a qual seria 

exportada, ensejando desse modo na acumulação de capital da parte da burguesia 

comercial, além de criar importante aparelho político em benefício dessa mesma 

burguesia (SOUZA, 2001). 

 

2.2.2 A Freguesia de Mossoró 

 

Até os idos de 1810, o Arraial de Santa Luzia ainda não contava com uma igreja 

matriz. Entretanto, em 1838, com a criação da paróquia, o Arraial passou a ser 

autônomo na esfera religiosa, ao passo que teve suas terras valorizadas, ensejando 

desse modo em seu desenvolvimento sobretudo após a criação da chamada 

“Freguesia de Santa Luzia do Mossoró”. E uma vez mais a figura do Sargento-mór 

Antonio de Souza Machado esteve associada a este fato histórico, segundo esclarece 

Souza (2001, p. 161): 

Foi o Sargento-mór Antonio de Souza Machado, na margem esquerda do 
Apodi, grande proprietário de terras, de escravos, de gados, etc, e apara a 
época, um homem importante. Pelos documentos encontrados nos arquivos 
públicos e tradição correta, foi ainda ele não só o edificador da Capela 
primitiva de S. Luzia, como também o fundador da Povoação do mesmo 
nome, hoje a importante Cidade de Mossoró. 

No entendimento de Pinheiro (2006, apud Cascudo 2001, p. 26): 

A Freguesia era realmente um documento coletivo de vitória econômica. Só 
a mereciam as populações que justificavam uma produção elevada, um nível 
de vida estável, um arruado com segurança, a segurança do arruado, um 
comércio mantenedor dos moradores sem maior dependência de importação, 
os meios claros de comunicação terrestre com as vilas maiores e um caminho 
certo de escoadouro para o mar (...). Ser Freguesia era a melhor credencial 
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para obter-se outra categoria – o Município, o governo local, a Câmara 
governando seus munícipes. 

 

A criação da Freguesia de Mossoró se deu nos termos da resolução nº87, de 

27 de outubro de 1842,   

desmembrada a ribeira de Mossoró da Freguesia do Apodi, constituindo ela 
uma nova Freguesia e elevada a categoria de Matriz, a filial Capela de Santa 
Luzia. O artigo 3º da citada resolução dá a Freguesia de Mossoró os limites 
seguintes; “Os seus limites principiam da praia de Tibau, no lugar onde 
confina esta Província com a do Ceará, e daí pelo cimo da Serra do Mossoró 
até o sitio” “Pau do Tapuia”, inclusive, deste compreendendo o sítio dos 
Aguilhados no Rio Mossoró até a fazenda Chafariz da Freguesia do Campo 
Grande do Rio Upanema, e daí pelo rio abaixo por uma outra parte até a sua 
embocadura no mar (SOUZA, 2001, p. 25-26). 

Ainda segundo Pinheiro (2006), a elevação do Arraial à categoria de “freguesia” 

ocorreu mediante a petição de alguns moradores enviada à Assembleia Legislativa 

Provincial ao tempo em que, em 1842, pela Resolução nº 87, o Arraial em Freguesia 

do Apodi e Freguesia de Santa Luzia do Mossoró. A propósito deste 

desmembramento, Pinheiro (2006, p. 46) salienta que:  

os dois centros da Freguesia – o de Santa Luzia e, sete léguas depois a 
caminho de Apodi, o de São Sebastião, disputaram o recebimento da 
aparelhagem administrativa, assim como a preferência da comarca à qual a 
Freguesia iria pertencer. Santa Luzia preferia a Comarca de Açu, e São 
Sebastião preferia a recém-criada Comarca de Maioridade. Cada povoado 
defendia sua posição geográfica e seus roteiros comerciais A Assembléia 
Legislativa então, atendeu aos apelos de Santa Luzia, por ter apelado 
primeiro e porque dispunha de um melhor sitio sedial. 

A atividade de pecuária entra em declínio a partir dos anos de 1850, sendo 

substituída pela atividade agrícola. Nesse ínterim, vêm à tona algumas 

potencialidades locais inexploradas até então, a saber: a cera de carnaúba e a 

extração do sal (PINHEIRO, 2006). Além disso, a facilidade de acesso de grandes 

barcaças ao “Porto da Ilha”, fez da Freguesia um importante ponto de escoamento de 

mercadorias, ensejando “até na instalação de alguns armazéns nessa localidade” 

(PINHEIRO, 2006, p.49). 
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2.2.3 A vila de Mossoró 

 

Entre os anos de 1842 a 1852, período em que a Freguesia fora elevada à 

condição de vila, houve uma melhoria nas condições de moradia de parte da 

população da época, pois muitas construções foram edificadas pelos comerciantes 

(SOUZA, 2001). Segundo o autor, neste período, “Mossoró tem aumentado 

consideravelmente, não só pelo número de casas construídas, como também pela 

arte e gosto que se observa nelas, podendo-se afirmar que depois da capital é a 

primeira em embelezamento” (SOUZA, 2001, p. 15). 

As intensas disputas políticas entre os liberais e os conservadores da época 

estão na origem da elevação da Freguesia à categoria de Vila de Mossoró pela Lei 

Provincial nº246, de 15 de março de 1852.  

Pela Lei Provincial nº246, de 15 de março de 1852, fora o território da ribeira 
de Mossoró desmembrado do município do Assú, a quem sempre pertencera, 
formando um novo município e elevada a respectiva povoação à categoria de 
Vila de Mossoró. Neste mesmo ano foi eleita a sua primeira Câmara 
juramentando-se perante a Câmara do Assú o Reverendo Padre Antonio 
Freire de Carvalho, presidente eleito, o qual no dia 24 de janeiro de 1853, na 
vila de Mossoró, tomou juramento aos demais vereadores, declarando em 
seguida instalada a nova Câmara (SOUZA, 2001, p.27). 

Esta emancipação teve um caráter mais político que econômico, pois a Vila 

ainda não dispunha de uma atividade econômica consistente, com uma população 

fixada ainda às margens do Rio Mossoró. Somente a partir de 1857 é que a Vila 

vislumbrou um impulso em sua economia mediante o assoreamento do Porto de 

Aracati, na Província do Ceará, à época um importante empório comercial que 

abastecia toda a área que ia do Vale do Jaguaribe até o Vale dos rios do Peixe e 

Piancó, na Paraíba, passando por toda a região oeste do Rio Grande do Norte, 

inclusive Mossoró. 

Com o assoreamento, os comerciantes que utilizavam esse porto para 
escoamento de suas mercadorias, estavam impedidos de exercer suas 
atividades. E a Vila de Mossoró tem sua chance de atrair esses comerciantes. 
Através de uma subvenção concedida pelo governo provincial à Companhia 
Pernambucana de Navegação Costeira, a partir de 27 de novembro de 1857, 
o Porto de Mossoró (como era chamado o Porto de Areia Branca) foi incluído 
nas suas escalas do norte (PINHEIRO, 2006, p.51). 

Como destaca Felipe (2001), navios da Companhia Pernambucana de 

Navegação Costeira, através de uma subvenção concedida pelo Governo Provincial, 

passaram a aportar no Porto Franco, o conhecido ‘porto de Mossoró’. Até então o 
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porto de Aracati era o mais importante da região. Após o assoreamento deste, os 

comerciantes deixaram de negociar naquele ponto e, com as perspectivas suscitadas 

por Mossoró, muitos deles se migraram para esta nova área. 

Com efeito, tal fato acarretou em profundas mudanças no comércio e no espaço 

urbano da Vila.7Neste período, diversas medidas foram promulgadas, todas no 

sentido de favorecer à expansão e dinâmica comerciais da Vila, a saber: 

 A Lei 149, de 25 de Abril de 1859, que autoriza a abertura de uma estrada de 

rodagem ligando a Vila de Mossoró a Aracati; 

 O Artigo de Postura de 13 de outubro de 1963, que proibia as lojas de fecharem 

nos domingos e feriados; 

 A Lei 590, de 23 de dezembro de 1865, que garantia redução de impostos (em 

3,5%) para negociantes estabelecidos no Porto da Jurema no rio Mossoró; 

 A Lei 600, de 11 de junho de 1867, art. 11, que isentou negociantes 

estabelecidos na Vila do imposto de 5% em cima da exportação estrangeira, 

durante os três primeiros anos de atividade. 

E assim pode a Vila expandir-se “através do comércio de importação de 

produtos manufaturados europeus e de exportação de matérias-primas locais, como 

o algodão, couro e sal para o mercado externo” (PINHEIRO, 2006, p. 52). Ainda 

segundo a autora, nesta época o chamado “Ciclo do Gado” já havia sido 

completamente suplantado pelo comércio e pela exportação.  

A Vila de Mossoró ganhou novos traços urbanos e dinâmicas socioespaciais, 

expandindo seus limites territoriais e ampliando sua área de influência. Felipe (1980, 

p.31) disserta sobre o crescimento econômico na Vila: 

Para Mossoró, esse surto de crescimento fazia ‘nascer’ o ‘empório comercial’ 
e a primeira especialização da sua economia. Mossoró aparecia naquele 
momento como lugar privilegiado, sentado na área de transição entre a 
economia do litoral e a economia do sertão. A partir daí a organização do 
espaço urbano da cidade é comandada pelos comerciantes que passam a 
organizar as ruas e o traçado da cidade de acordo com os seus interesses. 
Nasceu assim a Rua do Comércio, o porto de fundo fluvial, os armazéns para 
depósitos de mercadorias próximos ao porto e o mercado. 

O período caracterizado como empório comercial é marcante para o lugar, 

considerando as mudanças e transformações que provocou em sua economia e, por 

consequência na sua estrutura espacial (OLIVEIRA, 2012). 

                                                           
7 Para uma exposição mais detalhada e, portanto, informativa, ver Felipe (1982). 
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A Vila passou a fornecer para todo o Oeste e uma parte considerável do Agreste 

potiguar, e ensaiava prolongar sua área de influência às demais regiões das 

províncias vizinhas. 

 

2.2.4 A cidade de Mossoró 

 

Em 09 novembro de 1870 a vila se torna cidade. O Padre Antônio Joaquim, à 

época um deputado influente, contribui decisivamente para que a então Vila de 

Mossoró, antes pertencente ao município de Assú, fosse elevada, pela Lei Provincial 

nº499, de 23 de maio de 1861, à Comarca em seguida à categoria de Cidade, pela 

Lei 620: 

Proclamada a República, foi por Decreto do Governador do Estado, sob o 
nº9, de 18 de janeiro de 1890, dissolvida a Câmara Municipal e nomeado um 
Conselho de Intendência, composta por cinco membros, o qual funcionou até 
12 de outubro de 1892. Mossoró foi primeiro um distrito de paz do Termo da 
Vila da Princesa, da Província e Comarca do Rio Grande do Norte; depois 
distrito da paz do Termo do Apodi, da Comarca do Assú, isto até o ano de 
1852. Por lei nº499, de 23 de maio de 1861, foi criada a Comarca de Mossoró, 
tendo por limites os mesmos de sua freguesia; e por lei nº620, de 9 de 
novembro de 1870, fora a vila de Mossoró elevada à categoria da cidade 
(SOUZA, 2001, p 27-28).  

Os limites da agora Cidade de Mossoró permaneceram os mesmos outrora 

estabelecidos à Freguesia. Relativamente à população – conforme Gráfico 1, abaixo 

– num curto intervalo de 34 anos, a população passara de um total 4.000 habitantes. 

a 7.748. Segundo Pinheiro (2006, p. 56), “em 1873, consta que Mossoró tinha uma 

população de 7.748 habitantes, sendo que 3.966 homens e 3.782 mulheres. Desse 

total, 1.499 pessoas sabiam ler, 367 eram escravos, e 18 eram estrangeiros”. 
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Gráfico 1 – Evolução Demográfica de Mossoró (1755-1873) 

 
Fonte: Pinheiro (2006). 

 
Desde a época da Vila, o comércio era extremamente forte nos domínios da 

Cidade e adjacências. Segundo Pinheiro (2006, p 58).  

Mossoró passou a assumir o papel de grande praça comercial, inclusive a 

nível regional. Devido a sua privilegiada geografia - ponto de comunicação 

entre o sertão e o litoral, Mossoró abastecia todo o oeste, parte do centro-

norte e ainda o agreste potiguar. Eram ainda sua área de influência os Cariris 

Novos, no Ceará, e o Vale dos rios do Peixe e Piancó, na Paraíba. Dos 

sertões paraibanos, Mossoró recebia algodão, couro, queijo, manteiga, e 

ainda farinha, feijão, milho e arroz que também chegavam de Pernambuco e 

Ceará. E, em contrapartida, seguia sal, esteiras e chapéus de palha de 

carnaúba, velas de cera, e cereais. De Recife, Mossoró recebia produtos 

importados europeus, como bebidas, fumo, fazendas (tecidos), louças, e 

jóias. 

O espaço urbano da Cidade já havia sofrido intervenções de toda natureza, 

principalmente com a chegada de retirantes oriundos de toda zona oeste do estado e 

estados vizinhos. Ora, comerciantes locais e salineiros se beneficiaram da força de 

trabalho desse contingente populacional, uma mão de obra barata e abundante, “os 

retirantes trabalhavam de 10 a 12 horas por dia em troca de um irrisório alimento 

(farinha e rapadura)” (PINHEIRO, 2006, p. 59).  

Essa mão de obra também beneficiou o poder público da época: com o intuito 

de “atender” aos flagelados, o governo da província liberou verbas destinadas a obras 
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como estradas, açudes, portos, nas quais a mão de obra dos flagelados era 

aproveitada. Por outro lado, muitos desses comerciantes foram afetados pelas secas 

recorrentes (ROCHA, 2005).  

Salvos os comerciantes que serviam diretamente ao governo, alguns faliram, 

os estrangeiros migraram, e, nesse contexto de seca, a atividade salineira se destaca. 

Por exemplo, em 1890, o sal era o produto mais exportado: “eram desembarcados do 

Porto de Mossoró (também conhecido como Porto Franco) 12.914.176 kg de sal, 

contra 1.016.505 kg de algodão e 25.608 kg de produtos salgados, como carne e 

peixe” (PINHEIRO, 2006, p. 61). 

Até os anos de 1920, excetuando-se a produção de sal no litoral norte, a 

economia do Rio Grande do Norte era essencialmente agrícola, com destaque para a 

cultura do algodão e do agave, além do extrativismo da carnaúba e da oiticica, nos 

vales do rio Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró. Neste mesmo período, o parque industrial 

do Centro-Sul do país necessitava de matéria-prima às suas indústrias, então “os 

comerciantes de Mossoró têm a oportunidade de exportar essa matéria-prima para 

São Paulo (o algodão, o agave, a oiticica, a cera de carnaúba e o sal)” (PINHEIRO, 

2006, p. 65). O comércio de matéria-prima de Mossoró às indústrias paulistas 

acarretou, segundo a autora 

o surgimento das agroindústrias em Mossoró para beneficiar esses produtos 
para exportação, com o objetivo de atender uma exigência técnica da 
indústria paulista. São fábricas algodoeiras, fábricas de óleo de caroço de 
algodão e de óleo de oiticica, usinas de beneficiamento da cera de carnaúba, 
do algodão e do agave, que mantêm Mossoró na sua função de centro 
regional. O beneficiamento de tais produtos para exportação, associado à 
extração de sal, dão a Mossoró uma feição de centro industrial e, 
consequentemente, uma nova feição urbana, que passa a exercer forte 
atração sobre a mão-de-obra das populações vizinhas (PINHEIRO, 2006, p. 
66). 

 

As agroindústrias ocuparam o espaço central da cidade de Mossoró. Surgiram 

novos bairros destinados a alocação dos trabalhadores desse setor produtivo; 

expandiram os limites da cidade, antes restritos às margens do rio; e fizeram surgir 

vários equipamentos urbanos pela cidade, tais como, bancos, escolas, igrejas, 

edifícios comerciais, entre outros. Em síntese, elas reorganizaram e imprimiram novas 

formas ao espaço urbano de Mossoró; permitindo que a cidade continuasse a se 

manter como um centro de destaque no cenário regional (SILVA; ARAÚJO, 2016). 

Entre as décadas de 1960 e 1970, as empresas do Centro-Sul do Brasil 

começaram a fabricar os produtos da agroindústria, inviabilizando a expansão do 



34 
 

comércio mossoroense. Nesse mesmo período, e de modo simultâneo ao declínio da 

agroindústria, a salinicultura mossoroense começou a mecanizar-se, provocando 

desemprego (estrutural) em massa e gerando, consequentemente, uma série de 

conflitos sociais no espaço urbano (SILVA, ARAÚJO, 2016). Neste cenário a 

economia mossoroense entra em crise evidenciando a necessidade de uma nova 

especialização econômica.  

A elite local, comercial e política definiu uma nova organização econômica e 

urbana, fazendo com que Mossoró deixasse de “[...] ser apenas mais um centro 

repassador de matéria-prima, para também ser um centro prestador de serviço, que 

passa a terceirizar as atividades locais” (PINHEIRO, 2007, p. 137). Essa 

reconfiguração econômica da cidade de Mossoró promoveu mudanças estruturais e 

uma verdadeira reestruturação espacial.  

Diante deste cenário a cidade de Mossoró passou então, a configurar-se e a 

destacar-se a partir da funcionalidade de três atividades econômicas principais, a 

saber: a salinicultura, a atividade petrolífera e a fruticultura irrigada. O setor terciário 

(serviços e comércio) também começou a se configurar com um dos elementos 

basilares da economia local. 

 

2.3 À guisa de conclusão  

 

Buscou-se neste capítulo descrever as principais etapas históricas da formação 

da cidade de Mossoró, desde seu povoamento, em 1772, até os dias atuais. A 

finalidade não era outra se não a de entender de que modo, ainda que indiretamente, 

a constituição histórica da cidade (e de sua identidade) esteve atrelada às principais 

atividades econômicas desenvolvidas ao longo desses três séculos. Entender o lugar 

que ocupa essas especializações econômicas nos levará, por sua vez, nos próximos 

capítulos a um melhor entendimento das atividades hoje praticadas e a maneira pela 

qual foram determinantes ao desenvolvimento econômico da cidade. 

A literatura econômica estabelece que o padrão de vida médio de uma 

sociedade é com frequência medido em termos de seu produto per capita. Neste 

sentido, vários esforços vêm sendo despendidos na investigação dos fatores que 

determinam, por exemplo, o aumento do PIB per capita de regiões, considerando a 

mensuração de seus impactos ao longo do tempo. A partir disso, ter-se-á uma melhor 
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compreensão acerca dos retornos propiciados por investimentos em capital físico, 

capital humano, infraestrutura e outros, que auxiliarão nas decisões sobre a alocação 

de futuros investimentos, cujo objetivo seja o crescimento econômico.  
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3. A DINÂMICA ECONÔMICA E A FORMAÇÃO DA CIDADE  

 

Um dado espaço urbano revela traços da organização da sociedade a ele 

associado, tais como sua estrutura urbana e a recomposição que esta estrutura 

inevitavelmente acarreta às mais diversas esferas sociais. Com muita razão, dizem os 

urbanistas que para se entender realmente a organização de uma cidade, não se deve 

dissociá-la de sua própria gênese histórica. Noutras palavras, e em particular, espaço 

e estrutura social se complementam em um jogo dinâmico.  

Ora, considerando que os processos sociais configuram este espaço, é de se 

esperar desse arranjo novas significações sociais às quais determinam o 

desenvolvimento da cidade como um todo. Este desenvolvimento, por sua vez, guarda 

conexões estreitas com um conjunto de atividades econômicas percebidas ao longo 

do tempo. É neste contexto, que se pretende sublinhar a mola propulsora da cidade 

de Mossoró, tangenciando-se pelo processo de acumulação e as principais fontes de 

riqueza. Ou ainda, nos termos de Rocha (2005, p.16):  

No caso específico de Mossoró, os processos sociais que formatam a cidade 
e dinamizam a sua sociedade são marcados por uma reestruturação 
econômica com reflexos em todo o território municipal, principalmente no 
espaço urbano, onde essas economias fazem a sua produção ou o processo 
de gestão, transformação e escoamento dos seus produtos e serviços. 

 

No decurso da sua evolução, os centros de interesse da economia de Mossoró 

diversificaram-se: já agora são apenas memórias de um rico afresco o Empório 

Comercial, as oficinas de carne seca e a produção do sal do antigo Sítio de Santa 

Luzia de meados do século dezoito.  

Com efeito, à questão “o que assegurou ao longo do tempo a importância que 

Mossoró teve na economia do estado do Rio Grande do Norte e regiões nas quais 

comercializa” pode responder-se com segurança que todas aquelas atividades que 

remontam ao passado histórico da cidade. Todavia, uma resposta deste tipo, não é 

muito satisfatória, porque não nos diz o que de forma singular caracteriza (-ou) a vida 

econômica de Mossoró. É, no entanto, muito difícil ir além de uma tal resposta, e 

caracterizar, ainda que de forma vaga e aproximada, a dinâmica econômica da cidade, 

pois existem diferenças muito marcadas entre trabalhos de economistas de diferentes 

épocas, entre as diferentes escolas de pensamento econômico de uma mesma época, 

e até entre os diferentes economistas de uma mesma tradição de pensamento.  
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Consequentemente, estas diferenças tendem a ser insuperáveis, e assim 

desencorajam qualquer tentativa de uma caracterização global — tanto mais que as 

tentativas de projeções feitas no passado em face de um projeto desenvolvimentista 

revelam-se, hoje, inaceitáveis, na medida em que abraçavam manifestamente o ponto 

de vista da época em que eram feitas, quando não refletiam pura e simplesmente a 

concepção dominante ou uma “conjuntura econômica”8.  

Para além dessas dificuldades, e apoiando-se num quadro relativamente fiel de 

um processo econômico, pretende-se neste capítulo tão-somente assinalar a 

dinâmica econômica experimentada historicamente pela cidade com respeito às 

atividades salineira, petrolífera e da fruticultura as quais, em que pesem os 

imperativos da ordem capitalista, “assumiram o papel dirigente da economia, 

subordinando, criando e redefinindo outras atividades, isso sendo possível a todo 

momento com a regência do Estado e das suas políticas” (ROCHA, 2005, p.18). 

Antes de avançar nos aspectos e nos efeitos destas atividades na recente 

“economia da cidade”, é preciso frisar que, excetuando-se o sal, tanto a produção 

canavieira quanto a cultura do algodão e a atividade de pecuária cimentaram em 

conjunto e por isso mesmo constituíram por excelência a economia do Estado do Rio 

Grande do Norte no início do século XX9. Um quadro mais fiel reivindicado por 

historiadores ainda englobaria “empreendimentos” indispensavelmente agrícolas – no 

que concerne o extrativismo (da carnaúba e da oiticica) e a cultura do agave, que 

representaram o germe da recém indústria de beneficiamento no Estado (ROCHA, 

2005).  

As Agroindústrias se localizavam nas áreas urbanas, com exceção dos 
engenhos. As cidades, portanto, além de comercializarem a produção do 
campo, industrializavam parte dessa produção, beneficiando os produtos que 
eram então matéria-prima para outras unidades industriais, localizadas em 
outras regiões do País ou fora deste. (...) Mossoró passou a beneficiar 
produtos extrativos, como a carnaúba, a oiticica, e os produtos agrícolas, 
como algodão e agave – matérias-primas das agroindústrias de Mossoró para 
as indústrias de óleo, derivados, onde seriam “semibeneficiados” e 
comercializados para as indústrias da região Centro-Sul do País, 
particularmente São Paulo, que passa a requisitar matéria-prima para as suas 
indústrias. Assim, a Industrialização que se vinha processando desde o início 
do século se firma e passa a comandar o processo de acumulação, 
propiciando ao Centro-sul, notadamente São Paulo, a hegemonia econômica 
e política sobre o espaço nacional (ROCHA, 2005, p.46).  

                                                           
8 “Termo que define, de forma mais dinâmica do que “situação econômica”, o fluxo e o refluxo das 
atividades de uma economia ou, de maneira mais genérica, o estudo da totalidade das condições de 
mercado. O conceito de conjuntura originou-se em meados do século XIX, quando se observou, pela 
primeira vez, a periodicidade das crises econômicas” (SANDRONI, 1999, p.122). 
9 Até o início da República, a economia potiguar era basicamente agrária (ROCHA, 2005). 
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A propósito, uma sondagem do IGBE de 1971, mencionada por Rocha (2005), 

estabelece os limites do processo de industrialização de Mossoró, a saber: num 

primeiro instante (1920 a 1954), contavam-se 30 unidades industriais no território 

mossoroense; num segundo momento (1954 a 1968), estabeleceram-se 132 unidades 

de imenso potencial produtivo nas mais diversificadas especialidades do setor 

industrial. E foi a partir de 1964 que este processo atingiu seu máximo10. Vale ressaltar 

que, as diferenças significativas, para mais ou para menos, em alguns momentos, se 

inserem no afluente “contexto nacional sobre o processo de implementação da 

estratégia preconizada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

Sudene para a Industrialização Brasileira” (ROCHA, 2005, p.48). 

A figura a seguir mostra uma dessas indústrias em funcionamento – a Usina de 

Beneficiamento Alfredo Fernandes.  

 
Figura 6 – Usina de Beneficiamento Alfredo Fernandes (1935) 

 
Fonte: Rocha (2005). 

 

Ainda com respeito ao tema da industrialização, a mesma sondagem apresenta 

a chamada “fase marcante”, que se estendeu de 1954 até 1968, na qual destacam-se 

a consistência do setor industrial da cidade de Mossoró além de uma evidente 

urbanização da cidade.  

 

                                                           
10 Para uma exposição mais detalhada, ver Rocha (2005). 
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Tabela 1 – Setor industrial e os centros dinamizadores  

 
Fonte: IBGE (1971 apud Rocha, 2005, p.51). 

Os dados apresentados na tabela 1 são relativos ao período 1963-1965. Como 

resta evidente, e, em se tratando de “pessoal ocupado”, Mossoró constava na 7ª 

posição no elenco das cidades pesquisadas, tendo ainda 6,18% de presença no 

âmbito das vendas. Segundo Rocha (2005), esta teria sido a razão principal da cidade 

ter atraído o interesse da Sudene11 em desenvolver e, quando muito, incentivar a 

vinda de indústrias ao território mossoroense. Ainda segundo a autora, 

Em 1972, foram beneficiadas pela Sudene 13 Empresas Industriais da 
Região, das quais 6 pertenciam ao município de Mossoró. Considerando-se 
que o total de Firmas beneficiárias do Estado foi de 55, pode-se afirmar que 
a Região de Mossoró encontrava-se em posição privilegiada. Por outro lado, 
quando se analisam os investimentos dos projetos, observa-se que sua 
posição ainda se apresenta melhor, pois coube à Região 35,7% do total do 

                                                           
11 Não está no escopo desta pesquisa enveredar nos detalhes dessa política. Contudo, é digno de nota 

a importância da Sudene para o desenvolvimento do nordeste brasileiro. Por exemplo, era linha-mestra 
e por isso mesmo estratégica do então Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – 
GTDN lançar as bases do desenvolvimento da Região, enfatizando a industrialização complementada, 
com vistas sobretudo à agricultura regional. Basicamente, o objetivo dessas políticas foram de estimular 
a concentração de recursos, principalmente nos setores agrícola e industrial, como forma de diminuir 
as disparidades na geração de produto e renda entre as regiões Nordeste e Sudeste, alargadas durante 
os anos da década de 1950.  
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Estado. Ainda, segundo os estudos do IBGE, convém ressaltar que 44% dos 
investimentos destinados à Região couberam ao município de Mossoró 
(ROCHA, 2005, p.51). 

Tem-se então neste momento uma nova configuração agroindustrial cujo 

alcance pode ser dimensionado de maneira bem ampla no contexto do processo de 

industrialização do centro-sul do Brasil: as indústrias desta parte do país precisavam 

de matéria prima – algumas já semi-beneficiadas – e encontraram na cidade de 

Mossoró um porto seguro. Por exemplo, entre os anos de 1947 a 1953, além dos 

tradicionais produtos como o sal e o algodão, o gesso respondeu pela terceira 

colocação dos produtos à época exportados pelo município.  

Por se tratar de um componente essencial à produção de cimento, a gipsita 

produzida em Mossoró e Açu garantiu o funcionamento da indústria ceramista do 

Sudeste, a qual por sua vez guarneceu o mercado da construção em plena expansão 

no centro-sul brasileiro (ROCHA, 2005). Desta forma, a agroindústria passou a ser a 

base da economia de Mossoró. 

Mas dado que uma economia tem em conta a atividade produtiva, e é por ela 

“circunstanciada”, é também uma prática que consiste em ações que se ligam ao 

excedente de valor criado pelo trabalho e que têm, por assim dizer, propensão para 

se integrar nele. Para que uma tal prática seja possível, é essencial que o “valor 

criado” em questão seja aberto, noutras palavras, o que se pode designar por “bem” 

ou “riqueza” não está de antemão fixado, porque estes são afetados pela prática 

econômica, que pode evoluir livremente à vontade dos que a fazem.  

A economia é, em larga medida, o que se faz dela, e é neste sentido que não 

tem uma natureza pré-determinada. Por exemplo, a produção de bens, no panorama 

de uma economia capitalista, modificou-se radicalmente com o advento de novas 

técnicas de engenharia e da informática. Novos materiais e mercadorias foram 

desenvolvidos e, como consequência, passaram a circular em todos os lugares. Além 

disto, a disseminação de um fluxo constante de informação, característico de uma 

sociedade de mercado, corroborou para enfraquecer decisivamente o setor 

agroindustrial da cidade de Mossoró. 

Das 73 agroindústrias existentes nos anos de 1960 a 1964, contavam-se 36 

entre os anos de 1965 a 1968, conforme dados do Cadastro Industrial do Rio Grande 

do Norte (ROCHA, 2005). Atribui-se o resultado desta queda ao panorama econômico 

brasileiro daquela época no qual se destaca, em matéria de bens produzidos, (i) ao 
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aparecimento das fibras sintéticas, mas também (ii) a mecanização das salinas e (iii) 

a restrição imposta ao óleo de algodão.  

Como consequência (i) desencorajou-se o tradicional beneficiamento da 

carnaúba e do algodão; (ii) tornou praticamente inviável a atividade das salinas 

artesanais e (iii) se insere na dinâmica da poderosa indústria da soja espalhada pelo 

Sul e Sudeste do país. Ademais, vale destacar que a oiticica e a cera de carnaúba 

deram lugar aos esmaltes e outros derivados do petróleo (ROCHA, 2005). Como bem 

sublinha a autora, 

diante dessas inovações, que trouxeram novas alternativas de uso de 
matérias-primas no processo industrial, essas Economias tidas hoje como 
tradicionais entram em crise, induzidas por fatores externos, cujos processos 
produtivos inovadores são determinados por uma nova Divisão Internacional 
do Trabalho, e também por fatores de determinação local, que resistem às 
novas tecnologias de viabilizar agregação de valor a essa produção, 
adequando-a às exigências do Mercado e colocando as mercadorias como 
uma alternativa aos produtos sintéticos (ROCHA, 2005, p.56). 

No caso específico da indústria salineira, não havia outra alternativa senão a 

mecanização, entendida como o único meio de sobrevivência desta atividade. Mas 

essa lógica se tornou imperativa às demais atividades mencionadas, pois “essa 

possibilidade de expansão do meio técnico-científico-informacional só foi possível 

mediante a construção dos sistemas de técnicas necessários à realização da 

produção e do consumo moderno” (ROCHA, 2013, p.88). 

 

3.1 A Atividade Salineira 

 

Desde a emblemática “Política Econômica Desenvolvimentista” do presidente 

Juscelino Kubitschek, nos anos de 1950 – por meio da qual preconizava-se a 

necessidade de integração nacional como forma de obstar as desigualdades 

regionais, e assim atingir o tão sonhado estado de bem-estar material e social de sua 

população – houve por bem a elaboração de um conjunto de medidas na base do qual 

pressupunha aquele fundamento. No caso específico do nordeste brasileiro, coube à 

Sudene a árdua agenda de elaborar e executar essas medidas, que se contraporiam 

de uma certa forma, a até então dominante economia de exportação como única 

referência ao desenvolvimento da Região.  
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Qual não foi então o objetivo do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste – GTDN: a redução das diferenças regionais, modernização da economia e 

reformulação do processo político (ROCHA, 2005). Ora, dado que toda e qualquer 

política econômica é eleita em função de fins específicos, o Programa de 

Industrialização do Nordeste visava a produtividade, principalmente no setor agrícola.  

Os ecos da industrialização reverberam positivamente no Parque Salineiro do 

estado do Rio Grande do Norte. Se produtividade era a meta que fosse então 

modernizada via mecanização a produção salineira (à época manual) do Estado, que 

era incapaz de competir com os grandes produtores nacionais e internacionais. 

Decorrente de uma “dádiva do mercado”, houve uma busca manifesta pelo sal da 

parte da Indústria Química Nacional que se encontrava em crescimento. 

Nesse período, consolidou-se a mecanização salineira, que transferiu parte 
do trabalho de moagem e refino do sal para instalações urbanas. Assim 
Mossoró consolida-se como centro de moagem da sua área salineira – Areia 
Branca e Grossos. A referida mecanização desempregou um contingente 
enorme de trabalhadores das salinas, sendo estes atraídos para a área 
urbana de Mossoró, onde as ações de governo criavam empregos nas obras 
de construção que foram implementadas na Cidade, como a construção do 
“Campus” Universitário, do prédio do INSS e dos Conjuntos Habitacionais, a 
fim de minimizar o desemprego (ROCHA, 2013, p.93). 

As favoráveis condições climáticas do semiárido reservaram à cidade de 

Mossoró o segundo maior ponto de produção de sal do Estado. As salinas se 

localizam nas várzeas estuarinas dos rios Mossoró e Carmo, as quais são duplamente 

inundadas pelas águas do mar ou pelas enchentes dos rios em épocas de chuvas. 

“Quando cessam as chuvas, formam-se salinas naturais, onde o relevo é plano e 

baixo, estreitando-se para o litoral, onde a água do mar chega a alcançar até 35 km 

do litoral” (ROCHA, 2005, p.63). 

Até os anos de 1970, quando a mecanização já chegava a ser presente em 

praticamente todas as salinas, todo o processo de produção e transporte do sal era 

feito de maneira rudimentar, respeitando-se duas etapas: inicialmente, quebrava-se 

manualmente com certas ferramentas (pá, picareta, enxada) a laje de sal formada nos 

cristalizadores; na sequência, transportava-se o sal em carros de mão dos 

cristalizadores até o aterro. Esse processo se modificou drasticamente com a 

introdução de equipamentos mecânicos na extração do sal (ROCHA, 2005).  
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Figura 7 – Transporte manual do sal 

 
    Fonte: Rocha (2005). 

 

Figura 8 – Transporte mecanizado do sal 

 
    Fonte: Rocha (2005). 

 

À diferença das agroindústrias que, por não deterem da tecnologia necessária 

desapareceram, as salinas não perderam o bonde da história e acompanharam a 

tendência nacional de inovação tecnológica, mecanizando-se em função dos 

normativos econômicos, “quando todas as formas de produção no país começaram a 

se industrializar, procurando diminuir os custos e aumentar a produção” (ROCHA, 

2005, p. 67). O imperativo da produção, todavia exigia uma nova lógica: no setor 

salineiro, por exemplo, o fator trabalho característico de produções extensivas teria de 
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ser depreciado em detrimento do fator capital, mais condizente com a nova produção 

intensiva. 

No início do século XX, Mossoró teve como principal atividade econômica a 

atividade salineira, sua distribuição foi expandida para diversos destinos do Brasil. 

Com isso, fluxos migratórios provenientes dos sertões se intensificaram, vindo a ser 

absorvidos pela atividade salineira, assim novas rotas foram definidas entre a cidade 

e as áreas de extração do sal situadas na faixa litorânea do Rio Grande do Norte 

(SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010).  

Os salineiros locais custaram a entender essa nova lógica econômica. E o custo 

foi alto. Em 1964, por exemplo, foi necessário o Brasil importar 740 mil toneladas de 

sal de países como Alemanha, Polônia e Tunísia, simplesmente porque as salineiras 

do Estado não estavam suficientemente preparadas para atender toda a demanda. 

Além do mais, e em decorrência de sucessivas crises, foram as salineiras locais 

pressionadas a se desfazer de seus parques salineiros para grupos de interesses (ver 

Tabela 2 e Gráfico 2 abaixo) nomeadamente nacionais e internacionais (ROCHA, 

2005). Não demorou muito até as maiores salinas ser compradas por investidores, ao 

passo que grupos estaduais adquiriram as pequenas as pequenas e médias.  

Das 93 empresas locais, algumas se associaram a Grupos da região 
Sudeste, como é o caso do Grupo Pereira Bastos, e os demais Grupos 
Salineiros se associaram a Empresas de Capital Multinacional. As empresas 
salineiras que não se consorciaram a grupos extra-regionais ou 
multinacionais implantaram o processo de modernização com recursos da 
Sudene, coletados através do mecanismo do artigo 34/18, de incentivos 

fiscais ou por meio de financiamentos bancários (ROCHA, 2005, p. 68). 

 

Tabela 2 – Grupos salineiros I 
EMPRESA Nº DE SALINAS AGRUPADAS 
Cirne (Grupo holandês) 26 
Sosal (Grupo americano) 11 
H. Lage Salineira do Nordeste S/A (Grupo italiano) 04 
F. Souto (Grupo RN) 14 
C. Comércio (Grupo SP) 10 
Paulo Fernandes (Grupo RN) 05 
Jorge Monte e Miguel Monte (Grupo RN) 05 
Pereira Bastos (Grupo RN e RJ) 04 
Francisco Medeiros (Grupo RN) 03 
Mário Carvalho (Grupo RN) 03 
Luiz Xavier da Costa (Grupo RN) 02 
Adelino H. Silveira (Grupo RN) 02 
Geomar G. Sá (Grupo RN) 02 
Cosme Rodrigues (Grupo RN) 02 
TOTAL DE SALINAS AGRUPADAS 93 

Fonte: Rocha (2005). 



45 
 

 
Gráfico 2 – Grupos salineiros II 

 
Fonte: Rocha (2005). 

Das informações depreendidas da Tabela e do Gráfico, infere-se que os 

estrangeiros dominam 44% das salinas existentes, ao passo que 8 grupos 

exclusivamente norte-rio-grandenses controlam um percentual de 41%, uma clara 

demonstração do poderio econômico destes três grupos internacionais naquele 

período (1975). 

No que concerne ao fator produção, no entendimento de Rocha (2005), a 

situação salineira da época era a seguinte: 1970 (201.537 toneladas); 1971 (235.303 

toneladas); 1972 (511.075 toneladas); 1973 (366.075 toneladas); 1974 (329.916 

toneladas). Pela análise da autora, o crescimento da produção é evidente, “contudo 

não mais distribuída em muitas pequenas e médias salinas, como ocorria antes da 

mecanização, mas com uma concentração de 86,7% da sua produção nas grandes 

empresas” (ROCHA, 2005, p. 69). Os dados desta análise estão na tabela a seguir. 

 

Tabela 3 – Produção e distribuição de sal por produtores (Mossoró – 1972 a 1976) 

CATEGORIA DE PRODUTORES PRODUÇÃO SAL (T/ANO) % 
Pequenos 
Médios 
Grandes oligopolistas 
Artesanais 

38.360 2,5 
97.578 6,3 

1.346.000 86,7 
70.000 4,5 

Total 1.551.938 100,0 
Fonte: Rocha (2005). 
 

A configuração que acabou se consolidando desde então é a seguinte: dado o 

alto custo em investimento, muitas dessas salineiras tiveram de se associar a 
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investidores internacionais sob pena de total desaparecimento. Como consequência, 

erigiu-se um maior número de unidades produtivas com alto poder de acumulação. 

Não obstante, essas unidades produtivas se fortaleceram ainda mais, pois muitas das 

médias e pequenas indústrias salineiras faliram (ROCHA, 2005). Houve uma onda 

massiva de desemprego e problemas de ordem social. No entendimento da autora, 

“esse “agrupamento”, ou melhor, a compra de muitas Pequenas e Médias Salinas de 

Mossoró legou, além de marcas diferenciadas nas relações de trabalho, mudanças na 

organização espacial da Cidade” (ROCHA, 2005, p.70). Na sequência, são 

apresentados alguns dados mais recentes relativos à produção de sal. 

 
Tabela 4 – Produção de sal por empresa no RN – 2000 

EMPRESA 2000 MIL 
Toneladas 

PERCENTUAL 

Cia. Nacional de Álcalis 1.359 30,6 
Henrique Lage 820 18,6 
Salina Diamante Branco 530 12 
F. Souto 417 9,4 
Norsal 410 9,2 
Cimsal 250 5,6 
Francisco F. Souto Filho 135 3 
Salineira São Camão Ltda 135 3 
Souto Irmãos & Cia Ltda 100 2,3 
Andréa Jales Rosado 80 1,8 
Pequenos produtores 200 4,5 
TOTAL 4.436 100 

Fonte: Rocha (2005). 

 

Tabela 5 – Produção de sal por empresa no RN – 2003 

EMPRESA PERCENTUAL 
Salinor 
Henrique Lage 
Salina Diamante Branco 
F. Souto 
Norsal 
Cimsal 
Salineira São Camilo Ltda 
Outros 
 
TOTAL 

41,0 
15,5 
8,6 
8,5 
6,0 
5,5 
2,7 

12,2 
 

100 

Fonte: Rocha (2005) 

 

 



47 
 

3.2 A Atividade Petrolífera  

 

O petróleo tem sido usado desde tempos imemoriais. Porém, ele só passou a 

atrair atenção e a ser valorativo no início do século XX: a energia que lhe advém é um 

inegável fator para seu desenvolvimento. Enquanto fonte de energia primária, o 

petróleo tem provocado, em tempos diferentes, expectativas e cases de sucessos, 

mas também inquietações e ameaças à humanidade, a depender do seu uso.  

Entre os benefícios reconhecidos, é digno de nota o papel que teve para o 

desenvolvimento da indústria automobilística – quando os carros substituíram outros 

meios de transporte movidos a tração animal – além disto, sua contribuição no setor 

industrial tem em conta a própria ideia de desenvolvimento, tanto que, embora seja 

um recurso não-renovável, passou a ser insubstituível na matriz energética da 

sociedade atual (ROCHA, 2005). 

Para maiores detalhes e curiosidades de fatos históricos que remontam a 

presença do petróleo em terras potiguares, desde o antigo poço 9-MO-14-RN (Figuras 

9 e 10 a seguir), em 1979, até os desdobramentos nas muitas esferas da vida pública 

vinculadas à atividade petrolífera, recomenda-se Rocha (2005 e 2013). No presente 

estudo, é suficiente pontuar quão significativo tem sido à cidade de Mossoró desde 

que passou, a partir de 1980, a acolher as instalações da Petrobras em seu município 

como ponto de apoio da Bacia Potiguar (ver Figura 11) à exploração de petróleo e de 

gás natural.  

Figura 9 – Poço 9-MO-14-RN 

 
Fonte: Rocha (2013). 
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A Bacia Potiguar sob influência de Mossoró é composta por 1612 municípios do 

Rio Grande do Norte e do Ceará, que compõem uma espécie de região administrativa 

da Petrobrás.  

 
Figura 10 – Placa identificando o primeiro poço de petróleo terrestre no Rio Grande do 
Norte 

 
Fonte: Rocha (2013). 

 

Logo após a instalação da Petrobras no município, começam a chegar as 

empresas que prestam serviço a atividade petrolífera, muitas delas, multinacionais. 

São várias e complexas as atividades econômicas vinculadas ao petróleo em 

Mossoró, entre as quais: a própria extração de petróleo e gás natural; as atividades 

de apoio à extração; a fabricação e manutenção de máquinas e equipamentos para 

prospecção e extração de petróleo, entre outras (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010).  

Essas empresas, muitas delas pequenas, médias e grandes empresas, 

mudaram a paisagem urbanística da cidade ao intensificar o aparecimento de 

populações que vinham em busca de trabalho. Muitas dessas empresas passaram a 

prestar serviços à Petrobrás, para tanto, tiveram de terceirizar a mão de obra em apoio 

à atividade-foco da empresa (ROCHA, 2005). 

                                                           
12 Mossoró, Carnaubais, Açu, Pendências, Areia Branca, Apodi, Felipe Guerra, Macau, Upanema, Serra 
do Mel, Grossos, Alto do Rodrigues, Governador Dix Sept Rosado, Guamaré, no Rio Grande do Norte 
e Icapuí no Ceará.  
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Parte do processo produtivo comandado pela Petrobras é terceirizado para 

uma série de outras empresas nacionais e multinacionais, um exemplo é a Halliburton 

instalada até hoje em Mossoró.  

 
Figura 11 – A Bacia Potiguar  

 
Fonte: Rocha (2005). 

 

A propósito, a cidade de Mossoró não oferecia condição alguma em matéria de 

estrutura física à época da instalação de uma grande empresa como a Petrobras. No 

improviso, alguns imóveis em diferentes pontos da cidade foram locados, 

“principalmente no bairro “Alto de Sumaré” e em algumas salas comerciais no Centro” 

(ROCHA, 2005, p.102). 

Com a Petrobras e as suas subsidiárias demandando por moradias, 

transportes, lazer, serviços especializados, e a diversificação do comércio local, a 

atividade terciária foi incorporada à economia da cidade. Assim, a circulação de capital 

assegurada pela terceirização resultou numa expansão urbana desenfreada, 

notadamente nas áreas periféricas, com a construção de conjuntos habitacionais.  

Nesse sentido, Rocha (2005) destaca que a atividade petrolífera imprimiu 

formas no espaço urbano e direcionou decisões e investimentos do poder público na 

cidade. Houve por parte da prefeitura uma certa antecipação ao transformar 

comunidades em bairros, e transformar relações, práticas e estruturas rurais em 

urbanas. A Petrobras produziu uma dinâmica que atinge diversas áreas da vida da 

cidade de Mossoró.  
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Figura 12 – Sede da Petrobras em Mossoró às margens da Av. Wilson Rosado 

 
Fonte: Rocha (2005). 

A Sede, agora já com todos os Setores e Departamentos concentrados em 
uma só área, adquiriu a condição de comando do Ativo de Produção Mossoró 
- ATP-MO -, que compreende, além de Mossoró, os municípios norte-rio-
grandenses de Areia Branca, Dix-Sept Rosado, Serra do Mel, Apodi, 
Caraúbas, Upanema, Felipe Guerra e os municípios do estado do Ceará: 
Icapuí e Aracati, que desenvolvem as atividades de exploração, perfuração e 
produção. O ATP-MO integra a Unidade de Negócio de Exploração e 
Produção do Rio Grande do Norte e Ceará - Petrobras/UN-RNCE, que 
controla além do ATP-MO outros ativos de produção nos dois Estados – Rio 
Grande do Norte e Ceará (ROCHA, 2005, p. 104). 

Rocha (2013) informa que o estado do Rio Grande do Norte já ocupou o 

segundo lugar no ranking de maior estado produtor de petróleo. Atualmente, perde 

para o Rio de Janeiro, responsável por 70% de toda a produção nacional, seguido 

pelo estado do Espírito Santo, cobrindo 10% da produção nacional. “O Rio Grande do 

Norte produz, ainda, 2.500 m³ de gás por dia, que são tratados na planta industrial de 

Guamaré” (ROCHA, 2013, p. 99).  

Por ocasião de seus 30 anos de presença na vida econômica do Rio Grande 

do Norte, em 2006, a empresa fez um balanço, segundo Rocha (2013), de suas ações 

no Estado: por exemplo, sublinhou os 14,7 bilhões de dólares investidos, que permitiu 

a instalação de 58 campos produtores de petróleo e gás natural – com cerca de 5.000 

poços perfurados e em atividade – 25 plataformas marítimas; um polo industrial (no 

município de Guamaré), cuja capacidade de produção diária é da ordem de 8,2 mil 

barris de óleo diesel e 3,2 milhões de metros cúbicos de gás natural.  

Todas essas operações são evidentemente viabilizadas, segundo Rocha 

(2013), pois a empresa conta: 
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 com 8 estações de compressão de gás 

 9 estações de tratamento de óleo 

 17 estações de injeção de vapor 

 7 sondas de perfuração e 14 de manutenção de poços 

 1 usina geradora de energia eólica, com produção de 1.800 kw de energia, 

1.800 km de oleodutos e gasodutos 

 2 plantas experimentais para a produção de biodiesel. 

Vale ressaltar que a economia de extração e beneficiamento de óleo e gás 

natural tem um lugar de proeminência e por isso mesmo hegemônica na arrecadação 

do estado e de alguns municípios13. A grandiosidade da estrutura da estatal é tal que, 

segundo Rocha (2013), elaborou-se, em 2006, uma análise comparativa Estado-

Petrobrás, e o resultado indicou o faturamento da empresa da ordem de R$5 bilhões, 

ao passo que o orçamento geral do Estado representou apenas R$ 3,8 bilhões. Ainda 

segundo a autora,  

a Petrobras tem uma participação importante na economia do estado, quer 
seja através do pagamento de impostos, como é o caso do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que ultrapassa os 30 milhões 
de dólares anuais, quer pelos royalties pagos ao Estado e aos municípios 
produtores e pela participação especial paga aos proprietários de terras 
ocupadas com instalações da empresa (ROCHA, 2013, p.99). 

De acordo com Rocha (2013), o Decreto nº 2705, de 03 de agosto de 1998, 

define os critérios para cálculo e cobrança de royalties14 os quais são aplicados às 

atividades de exploração, mas também desenvolvimento e produção de petróleo e 

gás natural. Enquanto tais, os royalties recaem sobre a produção mensal do campo 

produtor.  

Assim, o valor a ser pago pelos concessionários é obtido multiplicando-se os 

seguintes três fatores: (i) alíquota dos royalties do campo produtor, que pode variar 

de 5% a 10%; (ii) produção mensal de petróleo e gás natural do campo; e (iii) preço 

de referência desses hidrocarbonetos no mês; conforme determinam os artigos 7º e 

                                                           
13 Desta forma, é de se esperar da parte dos gestores públicos a elaboração e a execução de um 
conjunto de programas e políticas sociais e ambientais que reduzam os impactos negativos ao 
ambiente causados pela atividade petrolífera sobretudo nos territórios onde são extraídos petróleo e 
gás. 
14 No entendimento de Pacheco (2003 apud Rocha, 2013, p. 100), o termo Royal designa “da realeza”, 
ou “relativo ao rei”, e tem a ver com a contrapartida ao direito real para uso de minerais concedido pelo 
soberano a uma pessoa ou corporação. Assim, os royalties representam uma das formas mais antigas 
de arrecadação existente no mundo. Atualmente, nos países que não adotam a monarquia como 
regime de governo, o “soberano” passa a ser o Estado. 
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8º do Decreto mencionado, que regulamentou a Lei nº 9.478/97, também conhecida 

como “Lei do Petróleo”. 

E não acaba por aí: além dos royalties, os concessionários estão sujeitos ao 

pagamento de participação especial, compensação financeira extraordinária, e ao 

pagamento pela ocupação ou retenção de área. Na sequência, apresenta-se a Tabela 

6 não qual constam, em respeito à legislação pertinente, as alíquotas e os 

beneficiários da distribuição dos royalties. 

 
Tabela 6 – Royalties  

Parcela até 5% 
Beneficiários Extração 

em Terra 
Extração 
no mar 

Estado produtor 70,0% 30,0% 
Município produtor 20,0% 30,0% 

Município com instalações/operações/embarque/desembarque de 
petróleo e/ou gás natural 

10,0% 10,0% 

Ministério da Marinha  20,0% 
Fundo especial  10,0% 

Parcela de 5% até 10% 
Beneficiários Extração 

em Terra 
Extração 
no mar 

Estado produtor 52,5% 22,5% 
Município produtor 15,0% 22,5% 

Município com instalações/operações/embarque/desembarque de 
petróleo e/ou gás natural 

7,5% 7,5% 

Ministério da Ciência e Tecnologia  25,0% 25,0% 
Ministério da Marinha  15,0% 

Fundo especial  7,5% 
Fonte: Rocha (2013). 

Especificamente à produção offshore (extração no mar), e conforme expresso 

na tabela 6, definem-se estado produtor e município produtor aqueles confrontantes 

com a plataforma continental, que estão contíguos à área marítima delimitada pelas 

linhas de projeção dos respectivos limites territoriais, até a linha de limite da plataforma 

continental onde estiver situado o campo produtor de petróleo e gás natural. Essas 

projeções estão sob a incumbência do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (PACHECO, 2003).  

Desta forma, a rigor, os royalties devidos aos municípios “são calculados com 

base na produção do estado do qual fazem parte (...) o rateio dos royalties devido aos 

municípios pertencentes a uma mesma zona de produção é efetuado na razão direta 

de suas respectivas populações” (ROCHA, 2013, p. 102).  
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Os orçamentos dos municípios passaram a contar com grandes volumes, a 

partir de 1999, ano em que a atividade petrolífera gerou royalties (ver Tabela 7) para 

a região petrolífera do Rio Grande do Norte. 

Tabela 7 – Valores correntes – Royalties Anuais Estado – 1999 a 2010 

Ano Valor (R$) 
1999 49.817.808,69 
2000 85.150.381,56 
2001 90.134.325,74 
2002 103.435.336,47 
2003 140.945.914,14 
2004 163.847.977,58 
2005 181.023.305,03 
2006 180.149.641,54 
2007 159.576.718,23 
2008 213.647.152,49 
2009 140.128.954,63 
2010 154.414.324,55 

Fonte: Rocha (2013). 
 

Ou seja, o pagamento dos royalties, que se estende também aos proprietários 

de terras das áreas de produção, bem como os impostos relativos aos serviços 

prestados, marcam a participação da empresa Petrobras na economia do Estado do 

Rio Grande do Norte. Basta ver o volume de ICMS arrecadado pelo Estado (conforme 

Tabela 8, a seguir): “por dois anos consecutivos, a Petrobras foi a empresa que mais 

contribuiu com o pagamento de ICMS. Esta posição concerne aos volumes e valores 

declarados, tanto de produção quanto royalties e investimentos” (ROCHA, 2005, 

p.132). Esta participação também se faz presente na economia dos municípios, na 

sequência da Tabela 8, tem-se este fato exposto na Tabela 9. 

Tabela 8 – Maiores contribuintes de ICMS do Rio Grande do Norte – 2002/2003  

POSIÇÃO 
2002 

POSIÇÃO 
2003 

EMPRESA VALOR (R$) 
2002 

VALOR (R$) 
2003 

1 1 Petróleo Brasileiro S/A – 
Petrobras 

97.893.539,72 97.231.397,94 

2 2 Companhia Energética 
doo RN – COSERN 

80.474.722,49 89.826.384,19 

3 3 Telemar Nordeste S/A 75.979.303,60 79.146.459,53 
4 4 Petrobras Distribuidora de 

Petróleo S/A 
29.997.553,97 49.902.634,95 

16 5 Satélite Distribuidora 9.500.608,72 31.984.125,75 
5 6 Telern Celular S/A 20.168.214,04 23.392.270,74 
7 7 Companhia Brasileira de 

Bebidas 
14.254.193,29 19.758.281,03 

6 8 Souza Cruz S/A 15.188.247,46 16.648.998,23 
13 9 M. Dias Branco S/A Com. 

Ind 
11.373.188,61 16.117.969,11 

14 10 Guararapes Confecções 10.865.190,97 15.348.077,27 
Fonte: Rocha (2005). 
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Tabela 9 – Royalties municípios – 2010  

MUNICÍPIOS RECEBEDORES VALOR RECEBIDO (R$) 
1 Macau 22.316.091,04 
2 Guamaré 20.946.805,77 
3 Mossoró 18.095.308,42 
4 Pendências 16.929.982,12 
5 Areia Branca 11.900.730,77 
6 Goianinha 8.740.042,30 
7 Ielmo Marinho 8.740.042,30 
8 Macaíba 7.299.180,43 
9 Apodi 4.377.310,35 
10 Governador Dix-Sept Rosado 3.551.540,79 
11 Açu 3.451.778,52 
12 Alto do Rodrigues 3.148.356,90 
13 Porto do Mangue 3.112.572,98 
14 Serra do Mel 2.546.670,62 
15 Caraúbas 2.492.650,77 

Fonte: Rocha (2013). 

 

Pelo exposto na Tabela 9, os 15 maiores recebedores somaram, em 2010, a 

importância de R$ 137.649.064,08 da transferência de royalties. Boa parte desse 

montante transferido vem do Canto do Amaro, o maior do país em produção terrestre 

(ROCHA, 2013). Com efeito, os valores mencionados apenas comprovam a influência 

da atividade petrolífera na economia de Mossoró e nas demais cidades.  

Além disso, o pagamento dado direta e mensalmente aos proprietários de terra 

(exposto na Tabela 10, a seguir), em cujas terras atividades relacionadas ao petróleo 

são desenvolvidas, constitui uma verdadeira revolução na vida dessas pessoas (uma 

boa parte delas agricultoras) e cujo alcance social precisaria ser melhor estudado, 

“uma vez que a maioria das famílias que recebem esses recursos viviam antes disso 

em condições de pobreza” (ROCHA, 2013, p.106).   

 
Tabela 10 – Participações especiais pagas aos proprietários de terra 1999 a 2010 

Ano Nº de poços Participação Especial (R$ Mil) 

1999 3657 19.498,00 
13.898.243,17 
13.269.623,58 
14.694.170,82 
19.417.580,59 
23.638.895,48 
26.601.615,19 
28.247.195,23 
24.108.862,94 
31.562.425,18 
20.488.112,74 
24.916.707,00 

2000 3818 
2001 3949 
2002 3972 
2003 4049 
2004 3051 
2005 3258 
2006 3453 
2007 3506 
2008 3669 
2009 3529 
2010 1063 
 Total 240.862.929,92 

Fonte: Rocha (2013). 
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Em 2010, o IBGE divulgou dados referentes ao PIB per capita dos municípios 

do Estado do Rio Grande do Norte. Dos 10 maiores PIBs municipais, 7 são de 

municípios que estão entre os 15 com maior arrecadação de royalties (ROCHA, 2013). 

Tal fato ratifica expressamente o quão a atividade petrolífera de exploração e 

produção de gás contribuiu para os altos valores dos PIBs desses municípios, em 

particular, a cidade de Mossoró e confirma a relação positiva entre a Petrobras e a 

economia do estado.  

Tabela 11 – PIB per capita municipal – 2010 

Rio Grande do Norte 10.207,56 
OS MAIORES OS MENORES 

Município Per Capita (R$) Município Per Capita (R$) 
Guamaré 96.358,67 Paraú 4.383,60 
Porto do Mangue 27.165,79 Japi 4.362,72 
Baía Formosa 22.200,49 Jandaíra 4.351,22 
Galinhos 21.889,91 São Tomé 4.308,62 
Areia Branca 18.048,47 Afonso Bezerra 4.307,01 
Macau 15.677,77 Parazinho 4.297,83 
Alto do Rodrigues 15.263,13 Lagoa de Pedras 4.274,49 
Natal 14.925,65 Poço Branco 4.232,44 
Arês 14.584,35 Serra de São Bento 3.857,75 
Mossoró 13.455,04 Espírito Santo 3.704,72 

Fonte: Rocha (2013). 

O relatório de Indicadores Econômicos Conjunturais da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) publicado em 2014, indica que 

a atividade de extração de petróleo e gás natural e atividades de apoio à extração do 

petróleo empregam 6.863 funcionários, sendo que o município de Mossoró concentra 

36 estabelecimentos e 5.036 funcionários (FIERN, 2014).  

Dados apresentados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) apontam, em 2017, uma queda da produção de petróleo em 

campos marítimos e terrestres no estado do Rio Grande do Norte. A extração de 

petróleo em aproximadamente 80 campos espalhados, principalmente, pelas regiões 

Central, Oeste e Alto Oeste do estado caiu 15,3% ao longo do ano analisado. O 

percentual é 7,65% maior que o registrado em 2016 (TRIBUNA DO NORTE, 2018).  

Segundo o Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras – SINDIPETRO/RN além da 

perda de receita com impostos, resultante do encerramento de atividades e 

fechamento de empresas do setor, os governos do Estado e dos municípios vêm 

sofrendo com a diminuição dos royalties (SINDIPETRO, 2018).   
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Em nota publicada pela ANP, a Petrobrás informou que “a redução na produção 

de petróleo segue o perfil de uma bacia madura, onde o declínio natural é um 

importante componente, associada também à crise hídrica que limitou a captação de 

água para injeção de vapor nos campos de petróleo pesado, parcela significativa da 

produção em terra no RN”.  

Em 2018 a produção de petróleo e gás natural no RN se mantém em queda, e 

apresenta uma redução de 34,6% entre os anos de 2010 e 2018. Dos 60,6 mil barris 

do mineral extraído ao longo do mês de dezembro de 2010, o quantitativo reduziu para 

40,7 mil no mesmo mês de 2018.  

 

3.3 A Fruticultura Irrigada 

 

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura – FAO (2016), em 2013 o Brasil foi o terceiro maior produtor mundial 

de frutas com 37,7 milhões de toneladas. No Nordeste, apesar das restrições hídricas 

e de solo do semiárido, a fruticultura se revela uma atividade de elevada importância 

econômica e social em diversas áreas.  

A Região responde por 27% da produção nacional de frutas, destacando-se 
em diversos cultivos como coco, goiaba, mamão, manga, maracujá, abacaxi 
e melão. Uma das explicações para o bom desempenho da fruticultura no 
Nordeste são as condições de luminosidade, temperatura e umidade relativa 
do ar que conferem à Região vantagem comparativa em relação ao Sul e 
Sudeste do País para o cultivo de grande quantidade de culturas (VIDAL;  
XIMENES, 2016). 

Considerando o valor de produção a região Nordeste destaca-se com a 

fruticultura irrigada. A viabilização da irrigação por meio da implantação de 

infraestrutura hídrica pelo Governo Federal possibilitou a criação e consolidação de 

polos de fruticultura no semiárido de Pernambuco, Bahia, Ceará e Rio Grande do 

Norte. Sendo o Rio Grande do Norte o maior produtor de melão do Nordeste e 

importante produtor de melancia e abacaxi.  

Atualmente, as atividades econômicas de Mossoró estão apoiadas em quatro 

eixos: terciário, indústria do petróleo, indústria salineira e fruticultura irrigada. Duas 

dessas atividades já foram mencionadas em seções anteriores. O setor terciário não 

será abordado neste capítulo. Nesta seção, aborda-se os aspectos marcantes da 

fruticultura irrigada. Sabe-se que a cidade de Mossoró é a maior produtora de sal 
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marinho do território nacional, além de ser um importante centro de produção de 

petróleo da chamada Bacia Potiguar, mas também tem se tornado conhecida por ser 

um centro exportador, muito em função da atividade de fruticultura desenvolvida.  

Comparativamente aos demais municípios do estado do Rio Grande do Norte, 

a cidade tem se destacado devido ao forte direcionamento de investimentos 

governamentais, justificando em larga medida um inequívoco crescimento econômico 

de sua história. A propósito, essas três atividades econômicas – sal, petróleo e 

fruticultura irrigada –, sustentam o setor econômico dominante do município, a saber, 

o Terciário (ROCHA, 2013). 

A modernização industrial e agroindustrial nordestina iniciou-se, a partir da 
década de 1960, através dos Programas que visavam a desconcentrar o 
processo de geração de riquezas no Brasil. Esses Programas tinham como 
eixo espacial o desenvolvimento das chamadas Zonas Polo-Produtoras que 
receberam do Governo Federal Infra-Estrutura subsídios e várias espécies 
de política de fomento, e tinham como finalidade viabilizar a acumulação de 
Capital nas Regiões consideradas atrasadas, à medida que elas eram 
submetidas aos novos processos de acumulação capitalista 
predominantemente o Centro-Sul (ROCHA, 2005, p.133). 

Noutras palavras, no contexto da dinâmica da industrialização, os governos 

tiveram de elaborar políticas que dessem conta do problemático espaço rural nacional. 

A partir dos anos de 1970, houve por bem da parte do governo direcionar ações 

robustas aos Programas de Irrigação. Coube então a Companhia do Desenvolvimento 

do Vale do São Francisco (CODEVASF) implantar os perímetros públicos irrigados 

(ROCHA, 2005).  

Na década dos anos de 1970, percebeu-se um aumento das desigualdades 

regionais em todo o território nacional. O governo à época foi então impingido a induzir 

o processo de modernização agrícola para o semiárido nordestino ou também 

conhecido por ser a “Região-problema” (ROCHA, 2005).  

Estas ações evidentemente não se restringiam ao Nordeste, mas a todas as 

áreas tidas por “atrasadas”. Desse modo, desenvolveu os afluentes “Programas de 

Integração”, tais como o Programa de Integração Nacional (PIN), no contexto dos 

quais estava prevista a promoção, levada a cabo pelo Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS), maciça de investimentos nas sub-regiões, a saber: 

os Vales Úmidos da Região do Polígono das Secas. Desde então, “a irrigação passou 

a ter prioridade nos objetivos e a ser a tônica dos Programas direcionados para a 

Região” (ROCHA, 2005, p.135).  
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Segundo a autora, as ações do DNOCS no estado do Rio Grande do Norte 

foram expressivas: poços foram perfurados, açudes construídos e perímetros 

irrigados. Esses perímetros irrigados nos domínios do território potiguar foram: 

 PROJETO “CRUZETA”: Implantado através do Decreto Federal Nº 71341, de 08 de 

novembro de 1972. Entrou em operação em 1976 e utilizava a água do açude público 

“Cruzeta” no município do mesmo nome, construído em 1929. 

 PROJETO “ITANS-SABUGI”: Foi implantado pelo Decreto Nº 73/053, de 31 de 

outubro de 1973. Entrou em operação em 1977, nos vales dos rios Piranhas/Açu e 

utilizava a água acumulada pelos açudes Itans, construído pelo DNOCS em 1935 no 

município de Caicó e o açude “Sabugi”, construído pelo DNOCS em 1965 no município 

de São João do Sabugi. 

 PROJETO “PAU DOS FERROS”: Sua implantação foi iniciada em 1973 e começou 

a operar em fevereiro de 1980, utilizando a água acumulada do açude público de Pau 

dos Ferros no Município do mesmo nome. Atualmente, existem algumas barragens 

submersas e açudes particulares de pequeno porte. O município de Pau dos Ferros 

polariza um conjunto de Municípios (Alexandria, Francisco Dantas, Itaú, José da 

Penha, Marcelino Vieira, Paraná, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Riacho da 

Cruz, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, Severiano Melo, Tabuleiro 

Grande, Tenente Ananias e Viçosa) com pequena produção. Encontram-se, 

entretanto, no município de Pau dos Ferros, duas Agroindústrias (doces e ração), que 

 compram a sua produção e, também, agências bancárias, casas comerciais 

especializadas e assistência técnica para apoio à agricultura irrigada, além de 

infraestrutura, que dá suporte às necessidades de serviços. 

Nas áreas desses três perímetros irrigados, foram implantados, por exemplo, 

projetos voltados à produção de tomate industrial, feijão e arroz. A produção de tomate 

atendia exclusivamente as agroindústrias da região Nordeste (ROCHA, 2005). De 

todos esses projetos, um mereceu destaque pelo forte impacto na economia de 

Mossoró, a saber 

PROJETO “BAIXO-AÇU”: Este Projeto teria vindo como resposta à 
construção da Barragem “Engº Armando Ribeiro Gonçalves” no ano de 1983, 
que perenizou os rios Piranhas e Açu numa extensão de aproximadamente 
100 km. O Projeto previa a instalação de um Perímetro Público de Irrigação 
(para a 1ª etapa), com a finalidade de absorver a população rural desalojada 
pela construção da Barragem, que provocou a inundação de grande parte do 
município de São Rafael. O Perímetro foi criado numa área de 6.000 
hectares, no município de Açu, dividida em duas etapas de 3.000 hectares 
cada uma: a primeira, para servir a pequenos produtores; a segunda, a 
empresas agrícolas. Dentre as empresas de agricultura irrigada, instaladas 
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no município de Açu, destacaram-se a AGROKNOLL, que primeiro introduziu 
a agricultura “tecnificada” na Região no final da década de 60; antes mesmo 
da implantação do Projeto “Baixo Açu”, beneficiando-se posteriormente com 
a sua implantação; e a empresa FRUNORTE, instalada em meados dos anos 
80, após a construção da Barragem. Ambas já não estão mais em atividade, 
principalmente, pela incapacidade financeira. Contudo, ao longo do tempo, 
outras empresas de menor ou maior porte foram criadas e a região do Vale 
do Açu continua sendo uma das áreas de maior produção de frutas do Brasil 
(ROCHA, 2005, p.140). 

O vale do Açu se destaca por apresentar condições propícias ao incremento da 

produção de frutas de boa qualidade: a qualidade dos solos que permite um fácil 

manejo e excelente drenagem; as altas temperaturas; a forte luminosidade; a 

inexistência da mosca da fruta; a baixa umidade relativa do ar; a topografia plana que 

possibilita o emprego de mecanização agrícola; a produção, durante o período da 

entressafra dos demais produtores mundiais; a logística de transportes, considerando 

a proximidade dos portos de Natal (Rio Grande do Norte) e Pecém (São Gonçalo do 

Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza), os mais próximos da Europa entre 

todos os demais terminais marítimos brasileiros.   

Figura 13 – Polo Fruticultor Açu-Mossoró 

 
Fonte: Rocha (2005). 

 

A configuração que acabou se fixando após a criação desses quatro perímetros 

irrigados, é a seguinte: paulatinamente os lotes foram sendo comercializados 

formando grandes áreas de produção privada, o que evidencia um claro desvio de 
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finalidades dos programas iniciais, cuja proposta forçaria um grande contingente de 

irrigantes, no caso, pequenos produtores locais, a se deslocarem para esses 

perímetros. “O Projeto “Baixo-Açu” apresenta, hoje, suas terras sob controle da 

Iniciativa Privada: são fruticultores exportadores. Priorizaram-se os lotes destinados 

às empresas agrícolas” (ROCHA, 2005, p. 141). 

Conforme Rocha (2013), localizado no município de Alto Rodrigues, a primeira 

etapa do Projeto Baixo-Açu contava com uma área total de 2.637,25, pertenciam ao 

DNOCS 63,90% desta área, e 36,10% ao governo estadual. Em 1996, foram 

entregues 186 lotes estratificados por lotes familiares, empresariais, para técnico e 

engenheiros agrícolas, além de um lote com 49,4 ha para a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN desenvolver pesquisas. 

O vale do rio Açu transformou-se no principal produtor de melão do país e num 

importante produtor de banana. No interior das transformações em curso não apenas 

no espaço agrícola de parte da região polarizada pela cidade de Mossoró encontra-

se a expansão do agronegócio. Isto explica parte das mudanças que se processam e 

já se refletem no uso e ocupação da terra; nos sistemas técnicos agrícolas, nas 

relações sociais de produção, entre outros (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010). 

É com o melão que o agronegócio da fruticultura no vale do rio Açu sofre um 
incremento e ganha o mercado nacional e internacional, transformando o Rio 
Grande do Norte responsável por mais de 90% do total das exportações 
dessa fruta do país, sendo que estão sob influência de Mossoró os principais 
municípios produtores. Mesmo sendo o melão o carro-chefe da fruticultura no 
vale, há incentivos à produção de outras frutas como a melancia, a manga, o 
caju, o mamão, o coco e a banana (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010, p. 
136). 

 

Tabela 12 – Usuário do Projeto Baixo-Açu 

CATEGORIA 
IRRIGANTE 

ÁREA MÉDIA (ha) QUANTIDADE DE 
LOTES 

ÁREA TOTAL (ha) 

Familiar 8,52 156 1.330,08 
Técnico agrícola 10,20 8 81,60 
Eng° agrônomo 16,32 8 130,56 
Empresa 145,02 25 3.625,70 
Total 180,06 197 5.167,95 

Fonte: Rocha (2013). 

Num segundo momento, houve uma desapropriação de aproximadamente 

2.920,80 ha e pagos pelo Governo do Estado. Um estudo mais elaborado daria conta 

em saber até que ponto Projeto Baixo-Açu foi desconfigurado, o fato é que enquanto 

agenda de governo, pretendia 
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I) assentar a população desalojada pela inundação das terras a 

montante da barragem Engº Armando Ribeiro Gonçalves devido à 

construção da barragem e como forma de sobrevivência as famílias 

seriam beneficiadas com a criação de um polo pesqueiro;  

II) assentar irrigantes na área da jusante  

III) implantar uma agricultura voltada para a livre iniciativa.  

Resguardadas as devidas proporções, poder-se-ia concluir que enquanto tal, a 

proposta não foi ainda executada em sua totalidade (ROCHA, 2013). Ainda segundo 

a autora,  

A cultura agrícola predominante no Baixo-Açu é o plantio de melão, banana, 
manga e goiaba, outras frutas são cultivadas: mamão, graviola, melancia e 
atemóia. Além da produção de frutas, tem-se o cultivo de feno, alfafa, grama, 
algodão, milho, girassol e a produção de sementes. Dentre as culturas 
agrícolas do Baixo-Açu, o município de Alto do Rodrigues responde 
significativamente pela produção de banana e goiaba colocando-o entre os 
maiores produtores do Rio Grande do Norte (ROCHA, 2013, p.135). 

 

Por mais que o Governo Federal fosse o protagonista a construir grandes obras 

ligadas à irrigação, é verdade que houve um redimensionamento relativamente à 

gestão: com vistas à emancipação destes perímetros irrigados, passou-se então a 

transferir aos produtores a responsabilidade por boa parte da operação, manutenção 

e gerenciamento desses projetos, de modo a beneficiar também empresários e 

Empresas Agrícolas e Agroindústrias. 

Quanto ao município de Mossoró, frisa-se que se encontra ocupada por 

diversas empresas do ramo (ROCHA, 2013). A cidade tem se destacado, desde os 

anos de 1970, como um importante Polo de Fruticultura Irrigada. É nesse período que 

a empresa Mossoró Agroindustrial S/A – MAISA se consolidou.  

O crescimento do polo da fruticultura irrigada mossoroense expandiu-se em 

virtude da inserção de capital internacional além de ter incorporado sistematicamente 

modernas tecnologias de irrigação e adubação. Esta é a razão mesma que justifica o 

bom desempenho das exportações do Rio Grande do Norte, principalmente as 

exportações de frutas, como o melão e da banana, as quais eram produzidas por 

grandes empresas do ramo agropecuário.  

Associada à difusão do agronegócio de frutas, dá-se uma série de 
transformações na economia urbana de Mossoró, que passa a crescer de 
forma bem distinta do até então ocorrido, com grande destaque para o 
crescimento dos setores inerentes ao consumo produtivo, ou seja, o consumo 
associado às demandas do agronegócio, que impõe seus padrões de 
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consumo, que serão, em parte, atendidos localmente. Ao mesmo tempo, 
dinamizam o terciário e, consequentemente, a economia urbana, e 
evidenciam que é na cidade que se realiza a regulação, a gestão e a 
normatização das transformações verificadas nos pontos luminosos do 
espaço agrícola, sendo um importante propulsor da urbanização (SPOSITO, 
ELIAS e SOARES, 2010, p.149). 

 

A empresa Mossoró Agroindústria S/A (MAISA) teve importante papel no 

desenvolvimento e destaque da fruticultura em Mossoró. Criada em 1968, esteve por 

mais de 25 anos à frente da atividade frutícola no Rio Grande do Norte. Ganhou 

projeção nacional e internacional na produção e beneficiamento de frutas, alcançando 

40% da produção nacional de melão e representando 20% da Fruticultura Irrigada do 

país. 

O projeto inicial da MAISA era a produção em grande escala de frutíferas 

perenes como o cajueiro, a graviola e o maracujá. Apenas na segunda metade dos 

anos oitenta, num atendimento a uma demanda direcionada pelo mercado nacional e 

externo, é que a empresa, seguida por outras, entra na produção de frutas irrigadas 

de ciclo curto (NUNES, 2009). 

A atividade econômica, especialmente das empresas de fruticultura da área 
do Polo Açu-Mossoró, recebeu fortes incentivos governamentais (SUDENE, 
FINOR, etc.), porém, a partir da implantação do Plano Real, em 1994, com 
orientações cada vez menos intervencionista no ambiente de mercado e 
redução de políticas de incentivos, as empresas começaram a passar por 
dificuldades, evidenciando a insustentabilidade do modelo adotado. A 
consequência mais imediata disso foi um impacto nas relações capital x 
trabalho no interior da região, onde muitos agricultores ficaram 
desempregados e tiveram que buscar alternativas de inserção (NUNES, 
2009, p.19). 

 

Em 2002 a MAISA decreta falência e outras empresas nacionais e 

internacionais surgiram tanto na região mossoroense, quanto em áreas vizinhas, 

como a NOLEM, a Agrícola Famosa/Intermelon, a Potyfrutas, a DEL MONT FRESH 

PRODUCE (gigante norte-americana produtora e exportadora de frutas frescas), 

dentre outras. 

A trajetória completa do papel da MAISA está para além do escopo desta 

seção. No momento, muito em função da presença desta empresa, cumpre destacar 

que Mossoró tornou-se um Polo na produção de Frutas Tropicais, principalmente, o 

melão, o qual é atualmente comercializado para os mercados americano e europeu. 

“É, por isso, reconhecida nacionalmente como uma das áreas agrícolas de 
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modernização e desenvolvimento intenso da Região Nordeste” (ROCHA, 2005, 

p.153). 

É com o melão que o agronegócio da fruticultura no vale do rio Açu sofre um 

forte incremento e ganha mercado nacional e internacional, transformando o Rio 

Grande do Norte responsável por mais de 90% do total das exportações dessa fruta 

do país, sendo que estão sob influência de Mossoró os principais municípios 

produtores (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010). 

O melão amarelo produzido em Mossoró, desde 2013 possui o Selo Indicação 
Geográfica de Origem. Um certificado que atesta a procedência regional e a 
qualidade do produto, garantindo proteção e diferenciação no mercado. Carro 
chefe da pauta de exportações do Rio Grande do Norte, com mais de 250 mil 
toneladas produzidas ao ano, cerca de 60% do melão amarelo mossoroense 
é exportado para o mercado europeu (EXPOFRUIT, 2019) 
 

Figura 14 – Melão valenciano  

 
Fonte: Rocha (2013). 

 

O setor tendo como carro chefe o melão e em seguida a manga, o caju, o 
mamão, a banana, a melancia, e o abacaxi, tem gerado renda e trazido 
benefícios sociais em suas respectivas áreas de abrangências. Somente o 
melão tem gerado 28 mil empregos diretos e 84 mil indiretos, ao longo dos 
anos, com uma produção que a cada ano bate expectativas, como na safra 
2009/2010 o volume exportado foi de 362.000 toneladas, com um 
faturamento de FOB US$ 244.000.000 sendo que desta forma, o setor 
apresenta um elevado grau de maturidade em toda a sua cadeia produtiva 
(EXPOFRUIT, 2013).  

A cidade de Mossoró sedia a Feira Internacional da Fruticultura Irrigada – 

Expofruit, criada em 1993, a qual pode ser citada como uma das mais importantes 
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feiras do país e a cada edição conquista a atenção de grandes investidores e 

exportadores, responsáveis por comercializar grande parte da nossa produção 

frutícola para diversos locais do mundo.  

A Expofruit está incluída no Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras, do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo 

expor os produtos agrícolas, especialmente voltados para o setor frutícola, com vistas 

a divulgá-los e proporcionar novas oportunidades de negócios, visando aproximar 

fornecedores, clientes, instituições governamentais, associações e empresários 

nacionais e internacionais.  

Na feira, são negociados produtos e serviços inerentes a toda a cadeia 

produtiva frutícola, tais como equipamentos, máquinas, insumos, entre outros. Dando 

uma grande contribuição no aumento das comercializações da fruticultura em nosso 

país. 

A Expofruit reúne delegações de países como França, Itália, Alemanha, 

Espanha, Holanda, República Tcheca, Bélgica, Noruega, EUA, Rússia e muitos 

outros. Se configurando como uma oportunidade de negócios e trocas de experiência 

e conhecimento em diversos temas relacionados a produção frutícola local e 

internacional. Segundo seus organizadores, “a Expofruit é muito importante para toda 

a cadeia produtiva da fruticultura e para o agronegócio do Rio Grande do Norte e 

região. O seu sucesso está na satisfação de expositores e participantes que 

encontram nela a oportunidade perfeita para gerarem negócios que giram entorno dos 

R$ 40 milhões” (EXPOFRUIT, 2018). 

 

3.4 À guisa de conclusão  

 

Este capítulo buscou apresentar as principais atividades desenvolvidas no 

município de Mossoró e a maneira pela qual foram determinantes ao crescimento 

econômico da cidade. 

A dinâmica econômica de Mossoró é bastante diversificada, constituída pela 

atividade salineira, atividade petrolífera e pelo agronegócio de frutas tropicais. Estas 

atividades contribuíram para profundas modificações na estrutura econômica, política 

e socioespacial do município. 
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Neste sentido, é importante ressaltar o processo cumulativo e da causação 

circular apresentado por Myrdal (1968),   

O sistema não está por si só se movendo em direção a qualquer tipo de 
equilíbrio entre forças, mas está constantemente se movendo para longe de 
tal situação. No caso normal, uma mudança não desencadeia mudanças 
contra-arrestantes mas, em vez disso, mudanças corroborantes, que movem 
o sistema na mesma direção que a primeira mudança, mas ainda mais longe. 
Por conta de tal velocidade a uma taxa crescente (MYRDAL, 1968, p. 13). 

 

Uma nova atividade econômica em determinado município, impulsiona grandes 

transformações. Novas oportunidades de emprego e rendas são ofertadas. A 

demanda cresce e amplia os negócios locais. Há uma expansão dos mercados, das 

rendas, dos lucros, das poupanças e das novas demandas. O processo de 

evolução/expansão cria externalidades positivas à sua continuidade.  

Conforme Santos (2009), a partir da implantação e desenvolvimento da 

atividade petrolífera em Mossoró, empresas de grande porte foram atraídas para o 

munícipio, ampliando assim o volume de investimentos, responsável pela nova 

dinâmica econômica da cidade. Neste período ocorreu uma crescente demanda no 

setor da construção civil, impulsionada pelas de obras de infraestrutura, necessidades 

de serviços de apoio e a expansão no setor habitacional.  

A fruticultura também contribui significativamente com a nova dinâmica 

econômica do município. Novos investimentos foram atraídos com a instalação dos 

perímetros irrigados e de grandes agroindústrias na região. O estímulo para trabalhar 

com a fruticultura promoveu um forte processo migratório, em que trabalhadores 

rurais, empresários, comerciantes, estudantes, profissionais especializados, de outros 

municípios e estados migraram para Mossoró.  

A atividade salineira contribuiu decisivamente com a modernização e expansão 

tecnológica da indústria no município. Empresas estrangeiras chegam com tecnologia 

avançada, representadas pela mecanização de todas as bases do processo produtivo 

das salinas, que se refletia pelo aumento substancial da produtividade e da 

rentabilidade do setor.  
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4 A ECONOMIA MOSSOROENSE NO SÉCULO XXI  

 

Dá-se o nome de indicadores econômicos ao conjunto de dados estatísticos – 

passíveis de oscilações e mudanças – capazes de dar uma ideia do estado de uma 

economia relativamente a um determinado período ou data. São por vezes conhecidos 

por “indicadores de conjuntura”, cujos dados fornecem em geral informações acerca 

da produção, comercialização e investimentos.  

Muitos autores destacam quais os indicadores mais relevantes no papel 

explicativo da economia de um país ou de uma dada região, a saber: o índice de 

desemprego, a oferta de empregos, empréstimos bancários, reservas, preços de 

certos produtos (como petróleo), taxas de juros, movimentos de importação e 

exportação, produção industrial geral e setorial, produção de aço e veículos, preços 

de materiais de construção e consumo energético, entre outros. 

Com efeito, a análise conjunta desses indicadores e de seus movimentos 

fornece um quadro da situação econômica em que se encontra o país naquele 

momento, ou seja, em que ponto se encontra a economia dentro do ciclo econômico. 

Além disso, uma vez identificada e mensurada esta situação econômica é possível 

traçar a evolução futura bem como fazer previsões, as quais serão utilizadas, por sua 

vez, na elaboração de políticas econômicas mais eficientes. Vale destacar que essas 

previsões são condicionais e aproximativas, uma vez que outras variáveis, de 

natureza física (variações climáticas, por exemplo), política, social etc., também 

influem sobre a conjuntura. Nas seções seguintes, faremos uma apreciação sobre 

alguns desses indicadores. 

 

4.1 Uma Breve Trajetória da Economia Brasileira 

 

No início do século 20 a economia brasileira era fortemente influenciada por um 

conjunto de atividades voltadas a monocultura (ênfase na produção cafeeira), cujo 

principal comprador eram os Estados Unidos. Ou seja, a economia do país era 

majoritariamente dominada pela prática da monocultura direcionada à exportação. 

Entretanto, essa fase não durou muito tempo e iria mudar drasticamente em vista dos 

efeitos diretos advindos da quebra da bolsa de valores, no ano de 1929 (FURTADO, 

2005). 
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Em 1930, com o impacto da quebra da bolsa de valores, Getúlio Vargas 

chegava ao poder e tinha como agenda de governo a defesa da agricultura e da 

industrialização. Essa agenda permitiu que a economia brasileira aos poucos fosse se 

reestabelecendo da grave crise de 1929. Por exemplo, entre os anos de 1931 a 1935 

houve um acentuado crescimento da produção de café, razão pela qual a economia 

pôde se expandir (FURTADO, 2005). 

O panorama político sofreu um forte revés imediatamente após essa fase de 

crescimento e a consequente reestruturação da economia, nomeadamente os direitos 

dos trabalhadores foram oficialmente estabelecidos, seguida da extinção dos partidos 

políticos daquela época. Houve por assim dizer a centralização do poder no governo 

federal que persistiu, historicamente, até os idos de 1945, quando então foi ciada a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), neste mesmo ano. Com o fim do “Estado 

Novo”, designação atribuída ao governo getulista, em matéria de economia poder-se-

ia dizer que a base da economia brasileira estava assentada na atividade 

eminentemente ruralista (FURTADO, 2005). 

A propósito, dentre as realizações de Getúlio Vargas destaca-se a criação de 

duas empresas estatais, cuja importância só ficaria mais clara a médio prazo — o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e a Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobras). Ambas ajudariam a construir um país que se modernizava (GIAMBIAGI 

et al, 2011).  

Ainda de acordo com Giambiagi et al (2011), após o governo de Vargas, Eurico 

Gaspar Dutra chegava. Seu governo foi marcado pela repressão às manifestações 

dos trabalhadores e sindicatos. Neste período, a inflação estava em patamares altos 

e este motivo fez com que o governo abrisse o mercado aos produtos importados, ao 

tempo em que reduzia os investimentos voltados nas indústrias. Foi também no 

governo Dutra que houve a aprovação da lei da Petrobras, cujo tema era “o petróleo 

é nosso”, passando assim a empresa a ser estatal e monopolista.  

A política econômica no governo Dutra pode ser delimitada por dois marcos 
relevantes. O primeiro foi a mudança na política de comércio exterior, com o 
fim do mercado livre de câmbio e a adoção do sistema de contingenciamento 
às importações, entre meados de 1947 e o início de 1948. O segundo foi o 
afastamento do ministro da Fazenda, Correa e Castro, em meados de 1949, 
indicando a passagem de uma política econômica contracionista e 
tipicamente ortodoxa para outra, com maior flexibilidade nas metas fiscais e 
monetárias (GIAMBIAGI et al, 2011 p. 03). 
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Com efeito, no ano de 1946, a Constituição Federal deixou claro que os 

estrangeiros poderiam realizar atividades voltadas à exploração do subsolo. 

A lei que dispõe “sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições 

do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade Anônima, e dá outras 

providências” deixava claro que:  

Art. 5º “Fica a União autorizada a constituir, na forma desta lei, uma sociedade 
por ações, que se denominará Petróleo Brasileiro S. A. e usará a sigla ou 
abreviatura de Petrobrás”. (BRASIL, 1953, p. 02) (Revogado). 
Art. 6º “A Petróleo Brasileiro S. A. terá por objeto a pesquisa, a lavra, a 
refinação, o comércio e o transporte do petróleo proveniente de poço ou de 
xisto – de seus derivados bem como de quaisquer atividades correlatas ou 
afins. (BRASIL, 1953, p. 02) (Revogado). 
 
 

Acostada na Constituição Federal de 1967, a união centraliza o poder estatal 

referente ao controle das atividades voltadas à exploração de petróleo, conforme 

demonstra o Art. 162: “a pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional 

constituem monopólio da União, nos termos da lei” (BRASIL, 1967, p. 03). 

Os dez anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra foram de forte 

expansão do PIB e de altas pressões inflacionárias. A taxa de investimento média da 

economia se elevou, evidenciando o avanço do processo de industrialização e a 

expansão dos investimentos públicos no setor de infraestrutura. As exportações e 

importações, cresceram a taxas médias anuais de dois dígitos durante o governo 

Dutra e perderam fôlego entre 1951-55, como consequência da queda das receitas 

do café e do avanço do processo de substituição de importações, com a economia 

crescentemente voltada para dentro (GIAMBIAGI et al, 2011).  

Segundo Gremaud, Vasconccelos e Toneto Júnior (2014), o Brasil nos anos 

1956 e 1960 apresentou uma combinação de crescimento econômico acelerado, 

transformação estrutural, em termos de base produtiva e pleno gozo das liberdades 

democráticas. O cumprimento das metas reunidas no Plano de metas, foi bastante 

satisfatório e, alguns setores estas foram inclusive superadas, bem como a meta-

síntese da construção de Brasília. Nesse sentido, a política de desenvolvimento 

econômico de Juscelino Kubitschek apresentou resultados favoráveis. Contudo, o 

plano de metas agravou a 

concentração econômica e acentuou os desequilíbrios regionais, além de não ter se 

preocupado com as questões relacionadas à agricultura e à educação básica.  

O Brasil nos anos de 1950 a 1960 ficou conhecido como o “período da 
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industrialização pesada”, pois vários setores da produção foram sendo alavancados, 

especialmente na região sudeste, exigindo mão de obra qualificada e expandido a 

economia local, em especial na cidade de São Paulo, conforme salienta Scarlato 

(1992, p. 337):  

O Sudeste Brasileiro, na época da implantação dos grandes 
empreendimentos estrangeiros no Brasil, apresentava economias externas 
muito desenvolvidas, frutos das atividades empresariais nacionais ou mesmo 
das estrangeiras, há tempos radicadas no país. Isso fazia dessa região uma 
garantia de sucesso dos novos empreendimentos. Devemos lembrar que 
muitas economias externas de grande vulto, como centrais hidrelétricas, 
estradas, usinas siderúrgicas, escolas de preparação e qualificação de mão-
de-obra, foram feitas às custas os investimentos públicos do Estado 
brasileiro. 

 

Com o aumento das indústrias na cidade de São Paulo, houve a migração de 

pessoas de outras cidades para esta, a fim de que fosse possível conseguir um 

emprego com uma boa pretensão salarial, porém, exigia-se qualificação para trabalhar 

especialmente no setor hidrelétrico e siderúrgico. Com o crescimento demográfico da 

referida cidade, houve por bem estudar um meio para a desconcentração industrial. 

Assim, nos anos de 1960 a 1970 foi estudado a possibilidade de ampliação do parque 

produtivo do Brasil, em especial voltado à região Nordeste (SCARLATO, 1992). 

Em contrapartida, nos anos de 1970 a 1985 a desconcentração industrial no 

Nordeste limitou-se as cidades de Recife e Salvador, desenvolvendo atividade 

direcionada a bens não duráveis e atividades petroquímicas, porém, com a dívida 

nacional essas atividades sofreram impactos no ano de 1980 (SCARLATO, 1992). 

Trabalhos empíricos mostram que a taxa de investimento no âmbito da 

economia brasileira, relativamente ao período que remonta ao pós-guerra até meados 

dos anos de 1970, evidenciou uma trajetória crescente ante o contexto de um modelo 

econômico pautado no desenvolvimentismo do Estado interventor15. Por volta de 1975 

a 1976, por exemplo, esta taxa atingiu seu máximo, representando à época 25% do 

PIB, mas cuja queda, em contrapartida, foi contínua e progressiva nos anos que se 

seguiram (OLIVEIRA, 2006).  

Com efeito, a taxa de crescimento do PIB brasileiro caminhou lado a lado à 

trajetória da taxa de investimento: por exemplo, o PIB brasileiro crescia a uma taxa 

anual de 8,2% nos anos de 1956-1961, uma elevação de aproximadamente 5,1% ao 

                                                           
15 Segundo Oliveira (2006, p. 10), “no caso da infraestrutura econômica, os investimentos foram 
efetuados, em sua grande maioria, pelas empresas estatais”. 
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ano da renda per capita (OLIVEIRA, 2006). Ainda segundo o autor, entre os anos de 

1968 e 1973, a taxa média de crescimento do PIB era da ordem de 11,2%, tendo 

alcançado, em 1973, 14% do seu máximo, em razão dos preços do petróleo terem 

quadruplicado naquele período, diminuindo a partir de então o crescimento da 

economia brasileira em virtude de sua dependência ao petróleo importado.  

Historicamente, a crise do petróleo, em 1979, representou o fim de um ciclo de 

crescimento do PIB brasileiro às taxas históricas anteriormente observadas. A bem da 

verdade, o crescimento do PIB ainda se manteve estável ao longo dos anos de 1970 

em razão de financiamentos externos, pois “com a expansão da liquidez internacional 

no final dos anos 60 e início dos anos 70, as estatais recorreram, de forma crescente, 

a empréstimos de bancos não oficiais” (OLIVEIRA, 2006, p.12). Contudo, o declínio 

real dessa taxa de crescimento ocorreu ante a adoção de políticas restritivas a partir 

de outubro de 1980.  

Os anos 1980 foram marcados por uma profunda crise econômica e pelo fim 

da ditadura (1964-85). Este período ficou conhecido como “a década perdida”, no 

âmbito da economia. Das baixas taxas de crescimento do PIB à aceleração da 

inflação, redução da produção industrial, queda do poder de compra dos salários e do 

nível de emprego, além do resultado medíocre do balanço de pagamentos e inúmeros 

outros indicadores. Essa desaceleração representou uma queda vertiginosa nas 

médias históricas de crescimento dos cinquenta anos anteriores. Assumia-se, então, 

explicitamente o modelo de ajuste recessivo (GIAMBIAGI et al, 2011). 

Outro ponto dificultoso para a aceleração das atividades industriais, deu-se em 

relação a desconcentração agrícola, bem como do impacto fiscal, fazendo com que o 

desenvolvimento industrial no Brasil sofresse uma desaceleração sentida com mais 

impacto no ano de 1990 (SABOIA, 2009). 

Conforme Serrano e Summa (2015), a economia brasileira experimentou um 

período de rápido crescimento da metade de 2000 até 2010. Este resultado foi devido 

a uma grande mudança das condições externas combinada com uma mudança 

menor, mas considerada muito importante, na orientação da política macroeconômica 

doméstica. A média do crescimento do PIB, no período 2004-2010, foi de 4,4 %. No 

entanto, a taxa média de crescimento, no período 2011-2014, caiu consideravelmente 

para 2,1% e em 2014 a economia cresceu a uma taxa próxima a zero (0.1%) 

 

O aumento do preço das commodities e o crédito abundante e barato nos 



71 
 

mercados internacionais ajudaram especialmente os países em 
desenvolvimento de 2003 a 2010. Muitas dessas economias tiraram 
vantagem da melhora das condições internacionais para impulsionar o 
crescimento por meio de seus mercados internos (SERRANO; SUMMA, 
2015, p. 03). 

 

Com a chegada do governo Lula (2003 a 2010) as indústrias nacionais 

passaram a se desenvolver. Porém, houve uma baixa competitividade dos produtos 

brasileiros decorrentes da alta taxa de juros e do câmbio valorizado e, a fim de 

aumentar as negociações foi que no ano de 2011 a 2014 criou-se o Plano Brasil Maior, 

instaurado para fortalecer o mercado, aumentando a competitividade e a procura pelo 

produto nacional, estimular o setor da tecnologia, da informação, comunicação, 

aeronáutica e espacial, bem como diversificar a exportação, dentre outros (SABOIA, 

2009). 

Entre os anos de 2011, 2013 e 2014, houve uma oscilação da taxa de juros, 

explicitamente demonstrada no Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Oscilação da taxa nos anos de 2011, 2013 e 2014. 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (2014). 

 

Conforme é perceptível, no ano de 2011, a taxa de juros do Brasil correspondia 

a 12,5%; no ano de 2013 houve uma redução, a fim de chamar a atenção do mercado 

internacional e impulsionar as indústrias brasileiras, passando assim a taxa de juros a 

sofrer uma redução e ficar em 7,25%. Porém, no ano de 2014, houve um aumento 

considerável, chegando à taxa a alcançar 11,75%. 

É importante ressaltar que com o objetivo de reduzir o ritmo de crescimento da 

demanda agregada o Banco Central inicia um ciclo de aumento da taxa básica de 

juros após abril de 2010, que dura até julho de 2011. Esse aumento da taxa básica e 
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as políticas macroprudenciais, que reduziam o crescimento do crédito, contribuíram 

para o fim do boom do consumo privado (especialmente dos bens duráveis)  

Esperava-se que taxas de juros mais baixas, em combinação com 
desonerações fiscais e outros incentivos de mercado levariam ao crescimento 
do setor privado: estimulando o investimento privado e o crescimento puxado 
pelas exportações, uma vez que a taxa de juros mais baixa levaria também a 
um câmbio mais desvalorizado. Porém, como as políticas contracionistas 
derrubaram a demanda agregada, o investimento privado despencou. E o 
crescimento liderado pelas exportações também não ocorreu (SERRANO; 
SUMMA, 2015, p. 04). 

 .  

Ainda conforme Serrano e Suma (2015) a análise que serviu de base para 

sustentar a estratégia do governo estava equivocada. Apesar da economia já estar 

desacelerando ao longo de 2010, o argumento era de que um aperto fiscal seria 

necessário para permitir uma diminuição da taxa de juros.  

Uma problemática que interfere na economia do país diz respeito à 

discrepância na estrutura tributária brasileira, sendo a mesma considerada regressiva, 

gerando uma crescente desigualdade uma vez que são cobrados em cima do produto 

adquirido tributos igualitários para todas as camadas sociais, ou seja, o tributo pago 

na compra de um determinado carro por um cidadão de classe média alta é o mesmo 

tributo pago por um cidadão de classe média e/ou classe baixa, ou seja, o tributo será 

igualitário independente de quem o compre (OLIVEIRA, 2015). 

A redução das taxas de crescimento do PIB brasileiro, desde 2011, foi rápida e 

bastante considerável. Após os 7,6% em 2010, a economia brasileira cresceu 3,9% 

em 2011 e somente 1,8% em 2012. O crescimento seguiu de forma modesta para 

2,7% em 2013, mas a economia entrou em recessão técnica em 2014 com dois 

trimestres consecutivos de crescimento negativo, e cresceu somente 0,1% naquele 

ano. A indústria de transformação apresentou um crescimento médio de 3,6% em 

2004-2010 e -0,9% em 2011-2014. Finalmente, a criação de emprego formal, que era 

de 1,46 milhão de empregos/ano (em média) em 2004-2010, foi de 829 mil/ano em 

2011-2014, com apenas 152 mil empregos criados em 2014 (SERRANO; SUMMA, 

2015). 

Ao se realizar um comparativo por setores entre o 1º trimestre de 2018 para o 

1º trimestre de 2019, pode-se perceber pequenas variações entre os setores, 

conforme demonstra o gráfico 4 a seguir. 

 



73 
 

 

Gráfico 4 – Comparativo entre o 1º trimestre de 2018 para o 1º trimestre de 2019 

 
Fonte: IBGE (2018/2019). 

 

No setor da agropecuária, o volume trimestral equivalente ao 1° trimestre de 

2018 alcançou 272,2, enquanto no ano de 2019 o mesmo ficou em 272, tendo uma 

redução de 0,2 quando comparado ao índice de 2018. No setor industrial, no 1º 

trimestre de 2018, o volume chegou a 127,2 e, em 2019, a 125,8, tendo assim uma 

redução de 1,4.  

Na indústria extrativista no 1° trimestre de 2018 alcançou 222,3, enquanto no 

1° trimestre de 2019 houve uma queda, passando a 215,7, sendo a diferença entre os 

dois anos de 6,6. No setor da indústria de transformação, no ano de 2018, o índice 

era de 109,6, enquanto no 1° trimestre de 2019 chegou a 107,8, tendo assim uma 

queda de 1,8. No setor de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos o índice era de 179,4, passando no ano de 2019 a totalizar 187,9, havendo 

dessa forma uma redução de 8,5 quando comparada com o 1° trimestre de 2018.  

No setor da construção no 1° trimestre de 2018 o índice era de 126,6, 

alcançando, no ano de 2019, cerca de 123,8, havendo dessa forma uma redução de 

2,8. Nos serviços totais, em 2018, o índice era de 169,2, passando em 2019 a 171,1, 

havendo dessa forma um aumento de 1,1; enquanto no setor do comércio, no 1° 

trimestre de 2018, o índice era de 144,4, passando em 2019 a ser de 145,1, 

alcançando dessa forma uma melhoria com um aumento de 1,9. 

O setor de transporte, armazenagem e correio, em 2018, alcançou 155,8 e no 
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ano de 2019, 156,1, aumentou 0,3. No setor da informação e comunicação em 2018 

o índice era de 289,3 e, em 2019, 300,2, havendo um aumento de 10,9. Na área das 

atividades financeiras, de seguro e serviços relacionados, no ano de 2018 o índice era 

de 199,4, já em 2019 o índice passou a ser de 200,1, ocorrendo dessa forma um 

aumento de 0,7. Nas atividades imobiliárias, em 2018 o índice chegou a 197,4 e em 

2019 passou a ser 203,4, ocorrendo dessa forma um aumento de 6 pontos, quando 

comparado com o ano anterior. 

Nas outras atividades e serviços, o 1° trimestre de 2018 contou com um índice 

de 154, enquanto no ano de 2019 passou a ser de 156,2, sendo perceptível um 

aumento de 2,2. No setor da administração, saúde e educação pública e seguridade 

social, no ano de 2018, o índice era de 154,3 e, em 2019, chegou a 155,1, uma 

redução de 0,8. Nos valores adicionados a preço básico no ano de 2018 era de 162, 

enquanto no ano de 2019 houve uma redução 0,9 pontos. 

Quando analisado o imposto líquido sobre produtos no ano de 2018 era de 

174,5 e em 2019, 174,6, aumentando dessa forma 0,1 pontos. No PIB, a preço fixo, 

no 1° trimestre de 2018, o índice era de 164,1 e em 2019, 164,8, obtendo assim um 

aumento de 0,7 pontos. Já no setor de despesa e consumo das famílias, no ano de 

2018 era de 172,7, e 175 em 2019, obtendo dessa forma um aumento de 2,3 pontos. 

No setor das despesas de consumo da administração pública no ano de 2018 era de 

142,8 e em 2019 chegou a 143, obtendo um aumento de 0,2 pontos. Na formação 

bruta de capital fixo, no ano de 2018, o índice era de 136,8, enquanto no ano de 2019 

passou a ser de 138, obtendo um aumento de 1,2 pontos. 

Na exportação de bens e serviços, no ano de 2018, o índice era de 297,4, 

passando em 2019 a ser de 300,4, sendo considerada dessa forma uma melhoria de 

3 pontos e, por último, na importação de bens e serviços no ano de 2018 o índice era 

de 239 e em 2019 de 233, obtendo uma redução de 6 pontos.  

Frente ao elencado, para obter uma melhor análise foi desenvolvido um gráfico 

contendo os percentuais de cada setor. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Gráfico 5 – Percentuais de cada setor que tiveram queda em comparação ao período 
2018-2019 

 
 

Fonte: IBGE (2018/2019). 

 

Conforme o gráfico aponta, a maior queda em comparação ao índice do 1º 

trimestre de 2018-2019 foi o setor da indústria agropecuária com uma queda de 

53,78%, sendo uma das principais causas desse fraco desempenho a crise 

econômica interna e internacional, conforme infere o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL): 

O cenário de crise econômica, interna e internacional, recorrente na última 
década, e especialmente nos últimos anos, não impediu que a agricultura 
brasileira continuasse seu bom desempenho, com ganhos de produtividade, 
aumento de produção e maior inserção no mercado internacional (BRASIL, 
2018, p. 07). 

 

O setor da agricultura não é mais atingido em decorrência do crédito rural, em 

que será destinado R$169,33 bilhões de crédito e R$53,41 bilhões direcionados para 

investimentos. No ano de 2020, estima-se que haverá um investimento de R$1,85 

bilhão para o produtor do Brasil, razão pela qual alguns especialistas afirmam que o 

setor agropecuário apresentará um crescimento (MAPA, 2018). 

Em segundo lugar, o setor de serviços foi o mais atingido, com cerca de -

23,83% quando comparados o 1º trimestre de 2018 e o 1º trimestre de 2019, em 

decorrência de tal, o setor de transportes ficou abalado, correspondendo a uma queda 

de - 6,87%. A propósito, segundo Michelon (2016), o setor de transportes no Brasil 

passa por crises em decorrência do alto custo do combustível e pedágio. 
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Ainda no setor de transporte, na área dos correios no Brasil, cerca de 161 

agências serão fechadas, contando com um desligamento voluntário de 

colaboradores, estimando que cerca de 7.300 colaboradores sejam desligados da 

empresa, inferindo que só assim aumentará a rentabilidade, sendo possível recuperar-

se da crise, objetivando dessa forma a privatização que deverá acontecer em até 05 

anos (EXAME, 2019). 

Outro setor que apresentou queda foi a indústria extrativista, com cerca de -

2,97% quando se compara o 1º trimestre de 2018 com o 1º trimestre de 2019, sendo 

impactada pela crise da Vale, do córrego do Fundão e Brumadinho, fazendo com que 

os investidores recuem, minimizando os incentivos e afetando consideravelmente a 

economia, sendo dessa forma necessária a suspensão das atividades, pois inúmeras 

barragens apresentaram fragilidade em sua estrutura com risco iminente de 

rompimento (FOLHA, 2019). 

O setor da construção apresentou uma queda de - 2,21%, em decorrência da 

deterioração da economia do Brasil, e assim os investimentos direcionados ao setor 

da construção seja muito menor do que a aquisição de imóveis, levando a uma baixa 

procura de mercado, gerindo assim pontos negativos nesse setor, uma vez que as 

empresas de construção e determinados bancos fiquem com saldo negativo nesse 

ramo, pois a oferta foi elevada. Porém, a procura foi escassa e alguns pesquisadores 

remetem essa crise à depressão do PIB (EXAME, 2019). 

Por último, a indústria de transformação teve uma queda de -1,64, sendo a 

menor dentre os setores analisados. A queda do setor da indústria de transformação 

em parte se deu na fatalidade de Brumadinho e na perda de parceiros como a 

Argentina. Todavia, mesmo que não houvesse a referida tragédia e a perda de 

parceiros, esse setor ainda estaria inferior aos demais, porém menos prejudicado 

como encontra-se atualmente (FOLHA, 2019). Frente ao exposto agora serão 

descritos os setores que detiveram um aumento, conforme demonstra o Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Percentuais de cada setor que obtiveram aumento em comparação ao ano 
2018 a 2019 

 
Fonte: IBGE (2018/2019). 

De acordo com a diferença percentual do 1º trimestre de 2018 ao 1º trimestre 

de 2019, pode-se perceber que o setor que mais teve aumento foi o de outras 

atividades e serviços, com cerca de 32,08%, sendo precedido do setor de eletricidade 

e gás, esgoto, atividades de gestão de resíduos, apresentando um aumento de 4,74%, 

sendo que no 1º trimestre de 2018 esse setor avançou 2,1% em decorrência do 

aumento do gás, eletricidade e melhoria na gestão dos resíduos. 

O setor da informação e comunicação teve um aumento de 3,77%, sendo o 

crescimento motivado pela competitividade de mercado, o que levou a uma baixa nos 

preços, alta procura e inovação tecnológica. Por exemplo, no ano de 2018, o setor da 

Tecnologia, Informação e Comunicação movimentou R$ 197,4 bilhões, divididos entre 

hardware, software e exportação. Desde o ano de 2010 esse setor apresenta maiores 

vendas em Smartphones e Tablets, com 31,5% a.a, e no ano de 2019 infere-se que a 

maior venda será com Smartphones (BRASSCOM, 2019). 

O setor das atividades imobiliárias apresentou um aumento de 3,04%, isso em 

decorrência das facilidades para se obter um imóvel. A obtenção de imóveis foi 

facilitada pela crise da economia do Brasil, porém, para que esse setor tenha um maior 

desenvolvimento o setor da construção também deve crescer. Entretanto, quando 

comparados com o 1º trimestre de 2018 com o de 2019, o setor da construção 

encontra-se em queda, sendo que seu crescimento dependerá das reformas da 

economia do Brasil (EXAME, 2019). 
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No valor adicionado a preços básicos, o aumento foi de 0,56% relacionados a 

importação, produção e consumo. Logo após esse crescimento, outro setor que se 

desenvolveu foi o de administração, saúde e educação pública e seguridade social, 

com 0,52%, sendo impulsionado pelos cortes na previdência e na educação, não 

sendo então um progresso para a economia do país e sim, um retrocesso para a 

sociedade. 

O outro setor que teve aumento foi o setor do comércio com 0,48%, em especial 

o comércio varejista, impulsionado pelo consumismo da sociedade brasileira e pela 

estratégia de marketing. O setor do PIB a preço de mercado teve um aumento de 

0,43%, sendo incluso o valor dos impostos, uma vez que a carga tributária do Brasil é 

elevada, fazendo com que o valor do produto seja influenciado (FORBES, 2019). 

O setor da atividade financeira, de serviços e seguros relacionados apresentou 

um aumento de 0,35%, compreendendo o setor responsável pelas transações 

financeiras e em último lugar ficou o setor de impostos líquidos sobre produtos, com 

um aumento de 0,06%, podendo evidenciar que a carga tributária do Brasil é 

exorbitante, pagando o consumidor altas taxas de tributos inseridas no produto 

adquirido. 

 

4.2 Situação Econômica do Rio Grande do Norte 

 

No período anterior à década de 1970, a economia potiguar caracterizava-se 

uma estrutura produtiva com baixos níveis de diversificação e de integração, com 

ênfase a atividades agropecuárias e extrativas. Além da produção agropecuária para 

autoconsumo, constituíram-se nas principais atividades da economia potiguar a 

cotonicultura, a pecuária bovina, a canavieira e o extrativismo do sal marinho e da 

scheelita (SILVA, 2014).  

A atividade salineira foi objeto de exploração desde o primeiro século da 
colonização “nas ribeiras dos rios Mossoró e Açu”. A vigorosa exploração 
salineira no Rio Grande do Norte tem sido fundada essencialmente na 
existência de vantagens competitivas naturais decorrentes da integração de 
fatores como marés, ventos, temperaturas elevadas, baixas taxas de 
umidade do ar e de precipitação pluviométrica e temperaturas elevadas, 
propiciando que essa unidade federativa ao longo dos séculos tenha sido o 
maior produtor nacional do produto (GARCIA, 2001, p. 69 apud SILVA, 2014, 
p. 266). 
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A economia do Rio Grande do Norte estava estruturada inicialmente na 

indústria petrolífera e logo após foi incluída a indústria de sal marinho, em decorrência 

dos incentivos de expansão do mercado pelo governo, fazendo com que o comércio 

sofresse uma expansão considerável, aumentando dessa forma a proposta de 

emprego e renda para as cidades nordestinas (COSTA, 2013). 

Ainda de acordo com o autor supracitado, com o aumento dos incentivos nas 

indústrias do Rio Grande do Norte foi possível aumentar a produção e 

consequentemente a venda do produto final, correspondendo em cerca de 90% da 

produção nacional voltados ao sal marinho. No ano de 1990, houve mais um incentivo 

do governo para acelerar a economia da região de modo a reduzir os impostos.  

Silva (2014) ainda ressalta que, na década de 1970, em decorrência das ações 

do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), o petróleo passou à condição de 

objeto de exploração, com a instalação da Petrobras no Rio Grande do Norte, no ano 

de 1976. A perfuração de poços no estado ocorreu na década de 1950, entretanto, 

somente após a primeira crise do petróleo, o Estado brasileiro empreendeu esforços 

decisivos para o provimento interno de combustíveis com o objetivo de atender à 

crescente demanda nacional.  

Segundo Araújo (2010), nos primeiros anos da década de 1980, era possível 

contar três diferentes atividades produtivas no interior, sobretudo, concentradas nas 

microrregiões de Mossoró, Chapada do Apodi, Vale do Assú e Macau: a atividade 

salineira, a petrolífera e a fruticultura irrigada, todas aprofundando a integração do 

estado à economia nacional e, especificamente, no caso da fruticultura, à economia 

internacional.  

Um marco importante foi a reformulação do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio Grande do Norte (PROADI) no ano de 

1997, que visou estimular a indústria, introduzindo novos critérios de avaliação de 

projetos com a intenção de produzir mercadorias no território potiguar, e para que isso 

fosse possível foi realizado um financiamento de 75% do valor do ICMS, objetivando 

um aumento de 50% voltado a produção industrial (FIERN, 2014). Seus eixos 

fundamentais são: “a atração de empresas, geração de emprego e renda, 

interiorização da produção industrial e integração econômica”. 

As transformações ocorridas ao longo dos anos impulsionaram a expansão 

produtiva no estado do Rio Grande do Norte. Durante o período compreendido de 
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1970 a 2000, enquanto o Brasil e o Nordeste expandiram-se à média anual de 4,2% 

e 5,1%, respectivamente, a economia potiguar cresceu à taxa de 6,1% (SILVA, 2014). 

O gráfico apresentado abaixo, apresenta a evolução da taxa de crescimento do 

PIB para o Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte entre os anos de 2002 a 2010. 

Observa-se claramente que o PIB do Rio Grande do Norte, relativamente ao começo 

da série histórica aqui considerada, foi da ordem de 4,9%, acima, portanto, da média 

regional, 2,9%, e nacional, 2,7%. Note-se ainda que, excluindo-se os anos de 2006 a 

2009, mesmo que a taxas inferiores às do Nordeste, a economia do Estado continuou 

a registrar crescimento nos anos seguintes. 

Nesse contexto, verificou-se que, a datar de 2002 em diante, boa parte dos 

estados nordestinos tiveram um aumento garantido na participação do PIB nacional. 

Em particular, o estado do Rio Grande do Norte avançou 0,1 ponto percentual entre 

os anos de 2002 e 2012. Todas essas informações estão esboçadas no Gráfico 7, 

logo abaixo. Segundo Cambota (2015, p. 28), “esse resultado foi influenciado pela 

combinação de grandes investimentos públicos e privados na Região e pelos 

programas de transferência de renda do Governo Federal”. 

 

Gráfico 7 – Evolução da taxa de crescimento do PIB – Brasil, Nordeste e Rio Grande 
do Norte – 2002 a 2010 – em % 

 
Fonte: Perfil Econômico do Rio Grande do Norte (2015). 

Em 2012, o montante de toda a riqueza que o Estado produziu atingiu algo em 

torno de R$ 42,1 bilhões. Dado que o início da série histórica registrou R$ 24,2 bilhões, 

aquele montante representou um aumento significativo de 73,5%. Ora, este 

desempenho supera os 66,3% e 59,1%, respectivamente, das economias nordestina 

e nacional. 
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Gráfico 8 – PIB do Nordeste e PIB do Rio Grande do Norte em relação ao PIB do Brasil 
– 2002 a 2012 – em % 

 
Fonte: Perfil Econômico do Rio Grande do Norte (2015). 

Por fim, destaca-se em termos proporcionais os PIBs per capita do Estado 

potiguar e do Brasil; foi construído o indicador para a região Nordeste a fim de se 

determinar a desigualdade do Estado em termos regionais. “É importante ressaltar 

que quanto mais próximo de 100% menor é a diferença entre o PIB per capita do 

Estado (ou do Nordeste) em relação ao do país” (CAMBOTA, 2015, p.32).  

Com efeito, relativamente ao PIB per capita do Nordeste vs PIB per capita do 

Brasil, houve um aumento, no período analisado, de 46,1% para 48,8%, um 

incremento de 2,7 pontos percentuais. Deste fato, infere-se adequadamente a 

redução da desigualdade econômica no Nordeste em relação ao país. Com respeito 

ao PIB per capita do Estado do Rio Grande do Norte vs PIB per capita do Brasil, a 

configuração é a seguinte: em 2002, correspondia a 50,2%, em 2012, esse valor era 

da ordem de 54,1%, significando um aumento de 3,9 pontos percentuais nessa 

medida. Deste fato, por sua vez, infere-se ter diminuída a desigualdade do Estado em 

relação ao país. Estas informações estão no Gráfico 9. 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Gráfico 9 – PIB per capita do Nordeste e do Rio Grande do Norte em relação ao PIB per 
capita do Brasil – 2002 a 2012 – em % 

 
Fonte: Perfil Econômico do Rio Grande do Norte (2015). 

 

Assim, em matéria de vantagem comparativa, o estado do Rio Grande do Norte 

desenvolveu-se em relação à região Nordeste, “pois a relação PIB per capita do 

Estado em relação ao PIB per capita do Nordeste passou de 109,0% em 2002 para 

110,9% em 2012” (CAMBOTA, 2015, p.33). Noutras palavras, é superior o PIB per 

capita do Estado comparativamente à média nordestina. 

Por conseguinte, se considerarmos o tema da disparidade entre o PIB do 

Estado e o PIB do Brasil – medida através da relação PIB per capita Rio Grande do 

Norte vs Brasil – então vale destacar a notável queda no período considerado (2002 

a 2012). Que esta tendência se mantenha consistente é de se esperar que as políticas 

regionais sejam fortalecidas, de modo a favorecer o Estado. 

Entre os anos de 1995 a 2010 a região Nordeste e Rio Grande do Norte 

apresentaram um crescimento significativo, porém, com a queda do Valor Adicionado 

Bruto e na indústria extrativista a economia passaria a oscilar, especialmente no setor 

da construção, indústria extrativa (em consequência da baixa produção de petróleo) e 

de transformação. 

Na questão de investimento estrangeiro voltado a exploração de gás natural e 

petróleo pode-se perceber que no ano de 1996 alcançou 47 investidores, sendo entre 

os anos de 1996 a 2015 a menor participação estrangeira nos anos de 1997, contando 

com 10 investidores, enquanto o maior pico foi no ano de 2010 com 9.905 investidores, 

sendo que no ano de 2011, 2012 houve uma queda chegando a se recuperar no ano 

de 2013, não sendo superior aos anos de 2014 a 2015, demonstrando uma oscilação 

significativa, sendo que a justificativa para tal estaria no fato de que os investidores 

estrangeiros teriam sofrido desinteresse na participação da exploração do petróleo e 
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gás natural no Brasil. No entanto, o ano de 2017 seria promissor para investimentos 

estrangeiros no Brasil, uma vez que a prática offshore estaria em alta quando 

comparadas com a exploração onshore (ROSADO, 2017). 

Essas oscilações referidas nos parágrafos anteriores deram-se também em 

decorrência a paralisação dos leilões o que fora retomada no ano de 2013, visto que 

no ano de 2012 as atividades voltadas a exploração do petróleo foram reduzidas, bem 

como os investimentos, fazendo com o que houvesse uma queda considerável no 

preço do petróleo, ocasionando baixa exploração e perfuração dos poços, diminuindo 

em torno de 70% entre 2014 e 2017 (ANP, 2018). 

Em contrapartida, de acordo com a ANP nos anos de 2005 a 2016 no que 

concerne a produção de petróleo e gás no Brasil rendeu cerca de 295 bilhões, levando 

a entender o baixo reconhecimento de investimentos voltados ao petróleo e gás no 

referido país, uma vez que o Brasil possui uma vasta extensão para exploração e 

como foi dito em parágrafos anteriores houve uma desmotivação em investir nesses 

recursos (ANP, 2018). 

A ANP está motivando os investidores a assinarem contrato nos campos 

maduros de petróleo (campos em larga escala no Brasil, onde foram perfurados e já 

estão chegando ao limite para exploração, estando em declínio) uma vez que a 

morosidade pela espera do hidrocarboneto é menor, em relação a contratos feitos em 

longo prazo, onde o investidor mediante a assinatura do contrato espera encontrar o 

petróleo e gás natural mediante as perfurações, o que poderia levar anos, sendo que 

quem lucra mais com a exploração é o Estado que segundo a ANP se a produção do 

pré-sal for de 150 mil barris por dia com o preço do petróleo a 50 dólares por barril o 

estado nos 10 anos iniciais arrecadará um total de 2,6 bilhões de reais por ano, 

enquanto as empresas arrecadariam o inferior a 0,8 bilhões.  

No que concerne a indústria salineira, o Rio Grande do Norte conta em demasia 

com salinas artesanais, onde a captação da água é realizada por canais de maré, 

sendo que sua maior produção se dá na cidade de Grossos, na salina artesanal do 

córrego, compreendendo em cerca de 426 hectares, distanciando em 7 km da zona 

urbana e o canal da maré possui cerca de 3 km de extensão, sendo considerado um 

dos maiores polos salineiros do Estado (SILVA, 2015). 
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Figura 15 – Salina artesanal do córrego 

 
Fonte: Silva (2015). 

 

O córrego conta com um total de 1.640 tanques distribuídos em toda a 

extensão, com isso, a Figura 15 mostra destacado em azul o canal da maré enquanto 

a demarcação laranja demonstra as salinas artesanais, dando a impressão do 

tamanho considerável da salina. Outra salina com extensão considerável é a de Boi 

Morto, localizadas a 3 km da zona urbana de Grossos, com um canal de maré de 4 

km. 

Figura 16 – Salina Boi Morto 

 
Fonte: Silva (2015). 

 

A salina artesanal de Boi Morto conta com um total de 426 tanques, fazendo 

com o que essas duas salinas sejam as maiores do Rio Grande do Norte, 
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movimentando a econômica da região de forma positiva, sendo hoje uma das 

principais atividades da região. 

 

Tabela 13 – Histórico da produção de sal marinho no RN 

ANO PRODUÇÃO 

2000 4.525.520t 

2001 4.166.143t 

2002 4.681.412t 

2003 4.737.767t 

2004 4.813.418t 

2005 5.344.483t 

2006 4.918.197t 

2007 5.066.241t 

2008 4.844.273t 

2009 4.122.253t 

2010* 5.101.859t 

       Fonte: APRES (2017). 

 

Conforme a Tabela 13, o histórico de produção de sal marinho no Estado esteve 

em alta no ano de 2005, com a produção de 5.344.483 toneladas de sal. Já no ano de 

2007, comparado ao ano de 2005, houve uma queda de -5,21%. Ademais, ao se 

comparar os anos de 2007 e 2010, percebe-se um aumento de 0,70% na produção 

de sal (APRES, 2017). 

 

Tabela 14 – Produção de sal nos municípios do RN 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO % 

Mossoró 1.696.700t 33,26 

Macau 1.679.000t 32,91 

Areia Branca 714.700t 14,01 

Galinhos 422.959t 8,29 

Grossos 348.000t 6,82 

Porto do Mangue 190.500t 3,73 

Guamaré 50.000t 0,98 

T O T A L 5.101.859t 100 

          Fonte: APRES (2017). 

 

Conforme a Tabela 14, pode-se notar que o município que mais produziu sal 

em 2010 foi o município de Mossoró, com 1.696.700 t, porém, atualmente, de acordo 
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com o professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Francisco Carlos, o ciclo econômico do sal marinho no RN marinho está comprometido 

– ainda que essa atividade no Estado movimente cerca de R$ 1 bilhão, recolhendo 

em média R$ 150 milhões de impostos e gerando 70 mil empregos – porém, com a 

revogação do instrumento jurídico que protegia a atividade salineira (resolução Nº 47, 

de julho de 2018) ameaça diretamente o ciclo econômico do sal, limitando as 

importações do Chile para o Brasil (MOSSORÓ HOJE, 2019). 

O Governo Federal assinou um decreto inferindo que o sal é um bem de 

interesse social, porém, passa a ser contraditório uma vez que a referida resolução foi 

revogada, fragilizando as relações internacionais e com isso podendo gerar uma 

crescente taxa de desemprego, levando a extinção de indústrias salineiras no RN. 

Com efeito, tanto o petróleo e gás estão em oscilação quanto as indústrias salineiras 

(GOVERNO DO RN, 2019). 

No campo da extração de materiais não metálicos, no caso do sal marinho, no 

ano de 2016, Mossoró contou com 55 estabelecimentos, com cerca de 1.524 

colaboradores. 

 

Tabela 15 – Número de estabelecimentos e colaboradores por município  

MUNICÍPIO ESTABELECIMENTOS COLABORADORES 
Mossoró 55 1524 
Areia Branca 14 1272 
Macau 10 938 
Macaíba 02 235 
Equador 10 157 
Currais Novos 05 524 

 Fonte: Sposito e Azevedo (2016). 

 

O município de Mossoró foi o que mais se destacou no ano, dentre as cidades 

do RN, apresentando 55 estabelecimentos e um total de 1.524 colaboradores. Já na 

extração de pedra e argila, o município que mais se destaca é Macaíba, com cerca de 

02 empresas e 235 colaboradores e Equador, localizado no sul do RN, com 10 

empresas e 157 colaboradores. 

 
Tabela 16 – Extração de pedra e argila 

MUNICÍPIOS  ESTABELECIMENTOS COLABORADORES 
Macaíba 02 235 
Equador  10 157 

Fonte: Sposito e Azevedo (2016). 
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Na indústria têxtil, voltada a vestuário e demais acessórios, Natal foi o município 

que mais apresentou um maior índice de colaboradores (13.758) distribuídos em 183 

estabelecimentos. Já Parnamirim contou com 53 estabelecimentos e 2.715 

colaboradores; São Gonçalo do Amarante, com 11 estabelecimentos e 2.557 

colaboradores; Macaíba com 13 estabelecimentos e 1.393 colaboradores; Caicó com 

74 estabelecimentos e 923 colaboradores funcionários e Jardim de Piranhas com 78 

estabelecimentos e 704 colaboradores. 

 
Tabela 17 – Indústria têxtil 

MUNICÍPIOS  ESTABELECIMENTOS COLABORADORES 
Natal 183 13.758 

Parnamirim  53 2.715 
São Gonçalo do Amarante 11 2.557 

Macaíba  13 1.393 
Caicó  74 923 

Jardim de Piranhas 78 704 
Fonte: Sposito e Azevedo (2016). 

 

No setor da indústria de alimentos e bebidas, Natal apresentou 302 

estabelecimentos e 2.843 colaboradores, Mossoró, com 141 estabelecimentos e 

2.754 colaboradores; Macaíba com 66 estabelecimentos e 2.581 colaboradores; Arês, 

no litoral leste, com 5 estabelecimentos e 2.056 colaboradores e Parnamirim com 76 

estabelecimentos e 1.478 colaboradores.  

Tabela 18 – Indústria de alimentos e bebidas 
MUNICÍPIOS  ESTABELECIMENTOS COLABORADORES 

Natal 302 2.843 
Mossoró  141 2.754 
Macaíba  66 2.581 
Arês 05 2.056 
Parnamirim 76 1.478 

Fonte: Sposito e Azevedo (2016). 

 

Nos serviços especializados para na área de construção em Natal foram 3.764 

colaboradores voltados aos serviços especializados e 1.471 direcionados as obras de 

infraestrutura. Em Parnamirim 850 colaboradores na construção, 562 em serviços 

especializados e 56 em obras de infraestrutura, já em Mossoró continha 100 

estabelecimentos, 1.341 funcionários, enquanto 28 estabelecimentos de obras de 

infraestrutura empregam 2.412 colaboradores. 
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4.3 O Município de Mossoró 

 

As cidades em todo o Brasil apresentam acelerado crescimento urbano, devido 

ao desenvolvimento econômico, principalmente as grandes cidades. De acordo com 

Silva (2007, p.90), “as grandes cidades e as aglomerações metropolitanas tornaram-

se manchas de alta concentração demográfica, áreas de forte demanda e de 

constantes conflitos com múltiplos interesses”. Esse crescimento reflete também nas 

cidades médias, como é o caso do município de Mossoró, que se localiza no estado 

do Rio Grande do Norte. 

As cidades médias passaram a assumir um importante papel no âmbito da 

política brasileira de desenvolvimento, a partir do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento do Brasil em 1975, que indicava os centros urbanos de porte médio 

como espaços estratégicos de intervenção do urbano brasileiro através da 

dinamização de atividades econômicas e incentivo a urbanização. O objetivo era 

desconcentrar a população e as atividades econômicas, criar empregos e reduzir as 

disparidades socioeconômicas regionais (RAMOS; MATOS; GARCIA, 2011).  

A década de 1970 foi responsável pela implantação de sistemas de 

infraestrutura, equipamentos e conjuntos habitacionais nas cidades médias 

brasileiras, promovendo grandes transformações urbanas. Nesse período as políticas 

de planejamento chegam a Mossoró, marcadas por uma expansão urbana 

desenfreada, intensificada pela vinda da Petrobras e de suas subsidiárias 

demandando por moradias e serviços especializados.  

As cidades médias são aquelas que, na estrutura urbana regional, assumem o 

papel de centro sub-regional, não sendo consideradas apenas centros locais, mas sim 

centros urbanos capazes de polarizar e influenciar um número significativo de cidades 

menores e articular relações de toda ordem com o anteparo e suporte às metrópoles 

regionais, não compondo junto com estas uma unidade funcional contínua e/ou 

contígua (SPOSITO, 2001).  

Ainda conforme Sposito (2010) as cidades médias são centros regionais 

importantes que desempenham papéis de elo, de ligação entre as pequenas e as 

grandes cidades.   

Para Castello Branco (2006) as características definidoras das cidades médias 

brasileiras são: o tamanho populacional e econômico, o grau de urbanização, a 
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centralidade e a qualidade de vida. O tamanho demográfico e econômico são 

indicadores relevantes, pois se encontram nos mais variados estudos de cidades de 

porte médio. O grau de urbanização expresso pelas funções articuladoras e prestação 

de serviços nesses espaços e a qualidade de vida destacada na infraestrutura urbana 

(segurança, facilidade de deslocamento, entre outros). A autora destaca ainda a 

centralidade como principal elemento a ser considerado na classificação das cidades 

médias, uma vez que nela se apoia o seu poder de articulação entre os diferentes 

níveis de centros urbanos.  

Conforme Soares (1999) para classificar uma cidade como média, é preciso 

considerar os seguintes critérios: 

[...] tamanho demográfico, qualidade das relações externas, especialização e 

diversificação econômica, posição e sua importância na região e na rede 

urbana de que faz parte, organização espacial e qualidade de vida (SOARES, 

1999, p.57). 

 

Ainda de acordo com o autor supracitado, as cidades médias são 

caracterizadas por elevadas taxas de crescimento econômico e populacional; por sua 

geração de empregos; elevados índices de qualidade de vida; grau de espacialização 

econômica, existência de redes de transporte, comunicação e informações modernas, 

sendo estas propulsoras de inovações e desenvolvimento para as cidades sob sua 

área de influência.  

As vantagens que as cidades médias podem oferecer aos moradores, são 
inúmeras: menores índices de criminalidade; reduzido tempo despendido 
para se ir ao trabalho; menores níveis de poluição atmosférica; aluguéis mais 
acessíveis e maior oferta de áreas verdes. Para o morador interiorano, essas 
cidades podem ser valorizadas pela oferta de emprego, pela existência de 
infraestrutura básica, pelas oportunidades de acesso à informação e pelos 
melhores recursos educacionais. Enfim, pela existência de bens e serviços 
essenciais à ascensão material e intelectual de seus moradores (AMORIM 
FILHO; SERRA, 2001, p. 01). 

 

Para Amorim Filho (1976, p.07, 08) as cidades médias devem apresentar os 

seguintes critérios:  

- Interações constantes e duradouras tanto com seu espaço regional, quanto 
com aglomerações urbanas de hierarquia superior;  
- Tamanho demográfico e funcional suficientes para que possam oferecer um 
leque bastante largo de bens e serviços ao espaço microrregional a elas 
ligado;  
- Capacidade de receber e fixar os migrantes de cidades menores ou da zona 
rural, através do oferecimento de oportunidades de trabalho, funcionando, 
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assim, como pontos de interrupção do movimento migratório na direção das 
grandes cidades, já saturadas;  
- Condições necessárias ao estabelecimento de relações de dinamização 
com o espaço rural microrregional que as envolve;  
- Diferenciação do espaço intraurbano, com um centro funcional já bem 
individualizado e uma periferia dinâmica, evoluindo segundo um modelo bem 
parecido com o das grandes cidades, isto é, através da multiplicação de 
novos núcleos habitacionais periféricos;  
- Aparecimento, embora evidentemente em menor escala, de certos 
problemas semelhantes aos das grandes cidades, como, por exemplo, a 
pobreza das populações de certos setores urbanos. 
 
 

Mossoró, considerada cidade de porte médio é a segunda cidade mais 

importante do Estado do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. Sua área 

de influência se estende por todo o oeste potiguar e alcança municípios de Estados 

vizinhos, como Ceará e Paraíba Localiza-se no Noroeste potiguar e possui uma 

população de aproximadamente 259.815 habitantes, sendo eles 237.241 habitantes 

na zona urbana e 22.574 habitantes na zona rural. Conta com uma área territorial de 

2.099,328 Km², equivalente a mais de 4,00% da superfície estadual (IBGE, 2010). 

Segundo Sposito, Elias e Soares (2010), por ser uma ampla região de influência 

e uma economia bastante peculiar, Mossoró foi uma das áreas incorporadas aos 

circuitos produtivos globalizados de diferentes ramos da economia, promovendo uma 

diversificação nos papéis na divisão territorial do trabalho e uma forte transformação 

socioespacial.  

A importância das cidades médias reside no fato de que elas possuem uma 
dinâmica econômica e demográfica próprias, permitindo atender às 
expectativas de empreendedores e cidadãos, manifestados na qualidade de 
equipamentos urbanos e na prestação de serviços públicos, evitando as 
deseconomias das grandes cidades e metrópoles. Dessa forma, as cidades 
médias se revelam como locais privilegiados pela oferta de serviços 
qualificados e bem-estar que oferecem (MOTTA; MATA, 2008, p. 34) 

 
Conforme o REGIC – Regiões de Influência das cidades (2008), Mossoró é 

classificada como Capital Regional C16 e apresenta influência regional sobre 39 

municípios potiguares além dos municípios do Baixo Jaguaribe no Ceará, em função 

do agronegócio e municípios do litoral leste cearense tais como Aracati e Itapuí, devido 

à exploração petrolífera que é comandada a partir da base da Petrobrás em Mossoró.  

 

                                                           
16 Capital regional C – constituído por 39 cidades com medianas de 250 mil habitantes e 162 

relacionamentos. 
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Figura 17 - Mossoró: Capital Regional C 

 

Fonte: IBGE/REGIC (2008) 

 

No entanto, como muitas cidades brasileiras, Mossoró tem suas raízes rurais e 

que ao longo do tempo se transforma em cidade que, de acordo com Lencioni (2008, 

p.115), a cidade significa “relação do homem com o meio”. Desse modo, a transição 

do rural para o meio urbano continua a colaborar com a transformação dos espaços 

geográficos, pois continuam se relacionando, como também influenciando na 

economia regional. 

Frente ao exposto, com o processo de crescimento urbano do referido 

município houve também o desenvolvimento da economia e em última análise, 

certamente o estoque de 36.851 empregos formais acarretam numa elevação da 

renda média, a qual por sua vez, afeta o PIB do município em vista do consumo de 

bens por parte dessa população. Em termos absolutos, nenhuma outra atividade 

supera o crescimento apresentado pelo setor de serviços. 

Vem aumentando o consumo produtivo e consumptivo de bens e de uma 
série de outras atividades que se enquadram dentro do terciário, que pode 
ser observado, por exemplo, através da implantação déramos de atividades 
econômicas representativas da atuação dos novos agentes econômicos. 
Entre esses poderíamos citar a implantação de serviços de saúde 
especializados; de agências bancárias, incluindo de bancos privados; de 
redes de venda de eletrodomésticos e eletrônicos; de empresas do setor 
imobiliário; de administração pública; de supermercados e hipermercados; de 
shopping centers etc (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010, p.196). 
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Mossoró ainda conta com sete instituições de ensino superior entre públicas e 

privadas, além de uma unidade instalada do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Nos anos 1980, a atividade petrolífera e seus vários ramos associados se 

estabeleceram como verdadeiro marco na economia da cidade, promovendo impactos 

socioeconômicos, espaciais e estabelecendo inúmeras horizontalidades e 

verticalidades, em função da atividade (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010). 

Apesar da crise econômica pela qual passou o Brasil, ao longo da década de 
1980, o surgimento de novas atividades produtivas com a descoberta das 
jazidas de petróleo continental e a difusão do agronegócio da fruticultura na 
área de influência direta da cidade trouxeram um novo alento para a 
economia mossoroense (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010, p.113).  

 

Conforme Sposito, Elias e Soares (2010), em decorrência do crescimento das 

atividades produtivas presentes na década de 1990, Mossoró teve a expansão de seu 

setor terciário, seja no comércio especializado, seja nos serviços, ampliando sua área 

de influência e suas relações com as regiões metropolitanas. Desta forma, corrobora-

se o crescimento e a diversificação das atividades econômicas, expandindo-se nos 

espaços do município, reforçam a condição de Mossoró como cidade média, a qual 

passa a promover no espaço intraurbano o surgimento de processos que evidenciam 

o acirramento das desigualdades socioespaciais.  

Nos anos 2000, Mossoró foi considerada uma das cidades com maior produção 

de sal do Brasil, produzindo 2.161,385 toneladas, aproximadamente, 50% da 

produção brasileira. Foram exportados no Porto Ilha de Areia Branca 746.078 

toneladas. Para a Nigéria foram cerca de 441.939 toneladas, para os Estados Unidos 

245.939, e o restante num total de 58.200 foram distribuídas entre Venezuela, Bélgica 

e Uruguai (ROCHA, 2005).  

De acordo com o ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 

no ano de 2010, Mossoró exportou para fora do Brasil quase 80 milhões de toneladas 

somando todo processo produtivo, superando o ano de 2009, com 74.436.870,00 de 

sal (MDIC, 2010). 

Mossoró possui um setor de comércio e serviços que 

decorre das atividades econômicas ligadas ao desenvolvimento da fruticultura tropical, 

da produção de sal marinho e do extrativismo vegetal de óleos e castanhas, e do setor 

mineral de petróleo e gás. Essas atividades econômicas, entre verticalidades e 



93 
 

horizontalidades do capital, contribuem para a elevação da renda principalmente de 

trabalhadores especializados ligados a esses ramos de negócios citados. O 

crescimento da população, das atividades econômicas e a elevação da renda média 

local induziram o surgimento de diversos pontos de comércio e estabelecimentos que 

oferecem, serviços especializados e estimulam o consumo de bens e serviços 

sofisticados e modernos, antes disponíveis apenas nas metrópoles. Concomitante 

observa-se também o aumento do circuito inferior da economia especialmente com a 

multiplicação de pequenos comércios, do mercado popular e de alguns comércios de 

produtos e miudezas nas adjacências (BOGNIOTTI, 2018). 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Mossoró é o segundo maior do Rio Grande 

do Norte e o maior da região oeste do Estado. De acordo com dados do IBGE relativos 

a 2014, época em que o PIB do município era de R$6.229,278 mil, dos quais 47% 

tinha participação (era representado) pelo setor de serviços, 31% da indústria, 19,7% 

administração pública, e 2,3% a agropecuária.  

Mossoró possui uma clara e evidente posição de centralidade para a grande 
maioria dos indicadores, com destaque para os seguintes aspectos: o produto 
interno bruto municipal equivale a mais de 43% do total de municípios que 
compõem sua região de influência; do total de impostos arrecadados pelos 
municípios que compõem o PIB, mais de 65% são apurados em Mossoró; de 
um total de 72 tipos de atividades comerciais indicados pela Classificação 
Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), 67 encontram-se presentes em 
Mossoró, assim como 104 tipos de serviços do total de 158 possíveis; o 
volume de ativos bancários contabilizados em Mossoró, ao final de 2004, 
correspondeu a quase 60% do total da região; mais de 80% dos domínios de 
internet na região encontram-se em Mossoró (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 
2010, p.119). 

 

4.3.1 O Ensino Superior do município de Mossoró/RN 

 

Como já mencionado Mossoró é a segunda cidade mais importante do Estado 

do Rio Grande do Norte e apresenta uma ampla área de influência. Nas últimas 

décadas teve seu papel de centro regional reforçado a partir das mudanças ocorridas 

em seu espaço urbano e nas atividades econômicas inseridas neste. Essas 

transformações têm contribuído para o forte crescimento da economia local alterando 

o conjunto das relações sociais e econômicas na cidade.  
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Os serviços de ensino superior e técnico são importantes para produzir e 

difundir conhecimentos científicos, técnicos e culturais que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável do município e da sua região de influência. 

 

Em Mossoró encontram-se importantes instituições de ensino e pesquisa que 

qualificam mão de obra para as unidades produtivas, tanto do sal, como da 

fruticultura, do petróleo, entre outras. As universidades, chegam a criar linhas 

inteiras de cursos de graduação e pós-graduação destinados à formação de 

força de trabalho de alto nível de especialização, demandada pelas atividades 

econômicas da região. Evidenciando que, nas condições atuais da vida 

econômica e social, a informação constitui um dado essencial e 

imprescindível (SANTOS, 2010, p.104).   

A universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) é a mais antiga 

instituição de ensino superior da cidade, criada pela prefeitura de Mossoró, através do 

decreto 03/67 de 18 de abril de 1967 e inaugurada em 22 de dezembro do mesmo 

ano. Denominava-se ESAM e recebeu a atual nomenclatura a partir de sua 

federalização, em 2005. Hoje é considerada uma das instituições de ciências agrárias 

mais respeitadas do país. Esta é especializada no desenvolvimento de ciência e 

tecnologia voltadas para o agronegócio, é a única instituição do gênero que atua na 

região Nordeste. Diversos cursos são oferecidos com ênfase às atividades agrícolas, 

dentre eles em nível de graduação: Agronomia, Engenharia Agrícola, Medicina 

Veterinária, Zootecnia, Drenagem e Administração, com habilitação em agronegócio. 

Na pós-graduação, os cursos são: Mestrado em Ciência Animal, Mestrado em Ciência 

do Solo, Mestrado em Irrigação, Mestrado e Doutorado em Fitotecnia. A relação da 

UFERSA com o setor empresarial agrícola é muito estreita (SOUSA, 2010).  

A UFERSA oferece trinta e três17 cursos de graduação e vinte e nove de pós-

graduação, sendo estes: doze na modalidade latu sensu e dezessete stricto sensu. 

Estes são ofertados no campus central localizado em Mossoró e nos demais campus: 

Pau dos Ferros, Angicos e Caraúbas.  

                                                           

17 Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciência e Tecnologia, 

Ciências Contábeis, Direito, Ecologia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia 
de Energia, Engenharia de Pesca, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Licenciatura 
em Educação do Campo, Medicina, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciência e Tecnologia, 
Computação e Informática, Pedagogia, Sistemas de Informação, Letras – Inglês, Letras – Libras, 
Letras Português, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de 
Software e Tecnologia da Informação.  

 

https://adm.ufersa.edu.br/
https://agronomia.ufersa.edu.br/
https://biotec.ufersa.edu.br/
https://cc.ufersa.edu.br/
https://cet.ufersa.edu.br/
https://contabeis.ufersa.edu.br/
https://direito.ufersa.edu.br/
https://ecologia.ufersa.edu.br/
https://engamb.ufersa.edu.br/
https://engcivil.ufersa.edu.br/
http://engeletrica.ufersa.edu.br/
https://engflorestal.ufersa.edu.br/
https://engmecanica.ufersa.edu.br/
https://engquimica.ufersa.edu.br/
https://engenergia.ufersa.edu.br/
https://engenergia.ufersa.edu.br/
https://engpesca.ufersa.edu.br/
https://engpetroleo.ufersa.edu.br/
https://engproducao.ufersa.edu.br/
https://ledoc.ufersa.edu.br/
https://medicina.ufersa.edu.br/
https://veterinaria.ufersa.edu.br/
https://zootecnia.ufersa.edu.br/
https://cetangicos.ufersa.edu.br/
https://coinfangicos.ufersa.edu.br/
http://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://bsiangicos.ufersa.edu.br/
https://leingcaraubas.ufersa.edu.br/
https://lelibcaraubas.ufersa.edu.br/
https://lelibcaraubas.ufersa.edu.br/
http://letrasportuguescaraubas.ufersa.edu.br/
https://arquiteturaeurbanismopaudosferros.ufersa.edu.br/
https://engsoftwarepaudosferros.ufersa.edu.br/
https://engsoftwarepaudosferros.ufersa.edu.br/
https://tecnologiadainformacaopaudosferros.ufersa.edu.br/
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Para atender a demanda por qualificação do setor petrolífero a UFERSA criou 

o curso de Engenharia do Petróleo e Engenharia Mecânica. O curso de Engenharia 

Mecânica foi criado em 2007, justamente, por uma demanda apresentada pelo próprio 

Sindicato da Indústria do Sal no Rio Grande do Norte (SIESAL), juntamente com a 

PETROBRÁS. 

Os cursos da UFERSA direcionados à cadeia do sal são: Engenharia de 

Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Agrícola e Ambiental e Administração. 

Tanto os circuitos espaciais de produção do sal, quanto do petróleo e da fruticultura, 

demandam conhecimentos do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental.  

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) foi criada em 28 de 

setembro de 1968, pela Lei Municipal nº 20/68, nasceu com o nome de Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte – URRN, vinculada à Fundação Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte – FURRN. Sua sede é em Mossoró, além de possuir 

outros campi na área de influência, destacando-se: Assú, Pau dos Ferros, Natal e 

Patu.  

Atualmente oferece trinta e dois18 cursos de graduação, nos quais estão 

matriculados quase 12 mil alunos. A cada ano a Instituição admite cerca de 

2500 alunos, distribuídos pelas 90 opções de entrada. Oferece ainda cursos de pós-

graduação, frequentados por mais de 1000 estudantes, doze cursos de mestrado 

(Física, Ciência da Computação, Letras, Ciências Naturais, Educação, Ciências 

Sociais e Humanas, Saúde e Sociedade, Ensino, Serviço Social e Direitos Sociais, 

Bioquímica e Biologia Molecular, Profissional em Letras, Planejamento e Dinâmicas 

Territoriais do Semi-árido), dois cursos de Doutorado (Bioquímica e Biologia 

Molecular, Letras) além da oferta de dois cursos de Residência Médica em Medicina 

de Família e Comunidade, Ginecologia e Obstetrícia e uma Residência 

Multiprofissional.   

                                                           

18 Administração, Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Biológica (Licenciatura), Ciência 

da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais (Bacharelado), 
Ciências Sociais (Licenciatura), Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo), 
Comunicação Social (Habilitação em Publicidade e Propaganda), Comunicação Social 
(Habilitação em Radialismo), Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física 
(Licenciatura), Enfermagem, Filosofia, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras 
(Língua Portuguesa), Letras (Língua Inglesa), Letras (Língua Espanhola), Matemática, 
Medicina, Música, Pedagogia, Química, Serviço Social, Turismo, Gestão Pública e Ciência e 
Tecnologia.  

 

http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FACEM&cur_cd=1007100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FANAT&cur_cd=1017100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FANAT&cur_cd=1017200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FANAT&cur_cd=1018100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FANAT&cur_cd=1018100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FACEM&cur_cd=1012100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FACEM&cur_cd=1001100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1005100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1005200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025101&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025102&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025103&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1025103&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAD&cur_cd=1013100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAEF&cur_cd=1010100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAEF&cur_cd=1010200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAEF&cur_cd=1010200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAEN&cur_cd=1009300&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1020200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FANAT&cur_cd=1015200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1008200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FACEM&cur_cd=1024100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FAFIC&cur_cd=1006200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FALA&cur_cd=1003201&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FALA&cur_cd=1003201&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FALA&cur_cd=1003202&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FALA&cur_cd=1003203&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FANAT&cur_cd=1011200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FACS&cur_cd=1022100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FALA&cur_cd=1026200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FE&cur_cd=1004200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FANAT&cur_cd=1016200&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FASSO&cur_cd=1002100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FACEM&cur_cd=1023100&item=curso
http://www.uern.br/cursos/servico.asp?fac=FACEM&cur_cd=3001400&item=curso
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A Universidade Potiguar – UnP, mantida pela Sociedade Potiguar de Educação 

e Cultura – APEC, instalada desde 2002 em Mossoró, tem sua sede em Natal. Além 

das sessenta e cinco opções de cursos de graduação, chama a atenção o número de 

especializações (lato sensu) existentes atualmente: cinquenta e três, e ainda seis 

opções de cursos de mestrados e dois de doutorados.  

Além destas apresentadas acima, Mossoró ainda conta com quatro faculdades 

privadas de ensino: UNINASSAU, Faculdade Regional da Bahia (UNIRB), Faculdade 

Católica do RN e FACENE; e com polos de atendimentos na modalidade de ensino 

superior a distância, tais como: Universidade Paulista (UNIP), Universidade 

Tiradentes (UNIT), Anhanguera, Faculdade do Vale do Jaguarubi, UNOPAR e 

UNICESUMAR. 

Mossoró possui ainda uma unidade do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN) que oferece oito cursos técnicos e tecnológicos. Destaca-se os cursos voltados 

às áreas da construção civil, mecânica e petróleo e gás natural. E ainda conta com o 

Serviço de Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), considerado o principal 

agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo 

do país; o Serviço de Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) criado em 1953 

como resultado das necessidades de formação de pessoas qualificadas para atender 

a indústria, e hoje é considerado o maior complexo de educação profissional da 

América Latina; e a Escola Técnica CEPEP que atua oferecendo cursos na área 

tecnológica.  

A teoria do capital humano, difundida por Theodore Schultz, Gary S. Becker,  

diz que fatores como a experiência e elevado nível de escolaridade proporcionam 

maiores rendimentos, melhores oportunidades no mercado de trabalho, melhor 

redistribuição de renda e consequentemente crescimento e desenvolvimento 

econômico.  

O investimento em educação aprimora o desempenho do indivíduo, 

proporcionando uma melhor remuneração e contribuindo para uma maior eficiência e 

produtividade no setor produtivo.  
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4.3.2 Distribuição do Emprego Formal  

 

No conjunto de tabelas abaixo, são apresentados alguns resultados e índices 

com respeito ao mercado de trabalho formal. Os dados desse mercado são excelentes 

indicadores da evolução e dinamismo das economias ditas regionais. Os dados da 

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) tais quais expostos na Tabela 19, logo 

abaixo, revelam todo o dinamismo da economia de Mossoró com respeito ao setor de 

serviços.  

Conforme apresentado no capítulo 3, Mossoró possui uma ampla região de 

influência e é historicamente caracterizada pela intensa atividade comercial e de 

serviços. A sua ligação entre a produção e o terciário é bem expressiva na relação 

com sua região de influência. 

A modernização e ampliação das empresas que compõem os três principais 

circuitos espaciais da produção (sal, petróleo e fruticultura) na cidade de 

Mossoró, resultaram numa maior e mais especializada demanda de consumo 

produtivo, refletindo-se, consequentemente, na urbanização e na economia 

urbana. Com isto, ganhou corpo em Mossoró número expressivo de 

empresas vendedoras de insumos e prestadoras de serviços que surgem ou 

se incrementam para atender às demandas das empresas hegemônicas 

petrolíferas, salineiras e frutícolas, à medida que estas capitalizam e 

tecnificam seu processo produtivo (SANTOS, 2010).  

Observe a destacada presença deste setor, pois os números são realmente 

impressionantes quando comparados às demais categorias. No período em 

consideração, houve uma acentuada expansão do consumo de bens e serviços 

modernos, os quais são inerentes às formas de produção (SPOSITO, ELIAS e 

SOARES, 2010). 

No ano de 1991, os serviços eram os que mais concentravam empregos 

formais na cidade de Mossoró, com quase 4 mil pessoas com carteira assinada, 

seguido pela Indústria de transformação, com 3.829 empregos naquele mesmo ano.  

Em 2017, os serviços representavam quase 327 mil empregos formais, 

demonstrando assim o setor que mais empregou em Mossoró nos últimos 26 anos. 
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Tabela 19 - Estoque de empregos, segundo setor de atividade econômica – 1991 a 
2017 

 
 
 

SETORES DO IBGE 1991 2000 2010 2017 

Extrativa mineral 397 2.002 4.662 2.849 

Indústria de transformação 3.829 4.209 7.091 4.541 

Serviços Industriais de Utilidade Pública  210 137 230 283 

Construção Civil 674 1.296 5.741 3.224 

Serviços 5.058 9.088 30.803 36.851 

Adm Pública 3.122 2.483 6.126 5.796 

Agropecuária 2.886 2.589 2.695 4.669 

Total 16.176 21.804 57.348 58.213 
            Fonte: RAIS, MTE. Elaboração própria. 

Mediante a tabela 19, pode-se inferir que o setor que mais se desenvolveu no 

ano de 2017 foi o de serviços. Com isso, o desenvolvimento dessa área, desde o ano 

de 1991, apresentou um crescimento contínuo, chegando, no ano de 2017, a possuir 

36.851 de estoque de empregos, conforme demonstra o Gráfico 10. 

Gráfico 10 – Crescimento do setor de serviços em Mossoró, no período de 1991 a 
2017 

 
    Fonte: RAIS, MTE. Elaboração própria. 

O setor de serviços teve esse crescimento em decorrência das atividades de 

Telemarketing e abertura de restaurantes no município de Mossoró/RN constada pela 

grande movimentação na praça de alimentação do Partage Shopping Mossoró. Em 
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conjunto, em 2019, nesses setores mais pessoas foram contratadas que demitidas. 

Já o setor da agropecuária teve um crescimento favorável, em razão do cultivo do 

melão, melancia, manga, dentre outros (FIERN, 2019). 

Os serviços associados a atividade salineira diversificaram-se, tornando-se 

mais complexos e industrializados. Com a intensa modernização novos serviços 

surgiram, dentre eles podemos destacar: mecânica, solda, eletricidade e frete. Os 

serviços de fretes são bem populares em Mossoró, não apenas para a economia 

salineira, mas também para outros tipos de atividades econômicas da região.  

Conforme, Santos (2010), Mossoró se consolidou como entreposto comercial 

de todo o sal produzido e transportado não apenas na sua região de influência, mas 

na região Nordeste como um todo. De Mossoró partem fretes com carga de sal para 

todo o Brasil. Deste modo, na cidade de Mossoró está concentrada uma gama de 

serviços de transportes associados à economia do sal, como as empresas 

transportadoras, os escritórios de agenciamento de fretes e os postos de gasolina.  

A indústria do petróleo impactou significativamente o mercado de trabalho 

mossoroense. Associados a atividade petrolífera podemos destacar inúmeros 

serviços, dentre eles: preparo de poços para a produção, perfuração de poços, 

operação e suporte da infraestrutura de produção, apoio logístico, identificação de 

potenciais reservatórios, manutenção de máquinas e equipamentos, transporte e 

comercialização, entre outros.  

Com a implantação e funcionamento da indústria do petróleo na região 

mossoroense, demandaram-se obras de infraestrutura e serviços básicos de 

apoio a esse circuito produtivo. Ante esta demanda, empresas de vários 

portes e atividades variadas foram atraídas para Mossoró com vistas a 

fornecer bens e serviços terceirizados à economia petrolífera. A incorporação 

dessas unidades ao aparelho produtivo local contribuiu para acentuar o 

predomínio das atividades comerciais e de serviços na economia urbana de 

Mossoró. Além da chegada de algumas multinacionais extratoras de petróleo, 

após a quebra do monopólio da PETROBRÁS, surgiram também várias 

empresas, nacionais e locais, interessadas em vender insumos e terceirizar 

serviços para a PETROBRÁS (SANTOS, 2010).  

Ainda se destaca os serviços inerentes ao sistema financeiro. Mossoró 

atualmente conta com catorze agências bancárias, distribuídas entre bancos públicos 

(Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste) e privados (Bradesco, Itaú 

e Santander). Todos os bancos oferecem caixas de autoatendimento, distribuídos nos 

mais diversos pontos da cidade.  



100 
 

O Banco do Brasil oferece uma especialização dos serviços para atender ás 

atividades econômicas de maior destaque oferecendo linhas de créditos específicas. 

Na agência de Santa Luzia, foram agrupadas todas as empresas clientes do 

agronegócio e na agência do Centro está agrupada a maioria dos clientes do ramo do 

sal.  

A regulação financeira foi importante seja coletando poupança local, seja 

intermediando a internalização dos capitais externos ou ofertando crédito. O sistema 

financeiro no espaço de Mossoró atuou como condição para difusão dos novos 

padrões de produção, circulação e consumo, quanto foi uma consequência da mesma 

reestruturação econômica, sendo primordial para a reorganização da produção no 

município (SPOSITO, ELIAS e SOARES, 2010). 

Outro destaque para o setor de serviços está no número expressivo de 

consultorias e assessorias técnicas ofertadas em Mossoró e que atendem às 

demandas de variadas atividades econômicas na cidade.  

Uma das mais importantes empresas desse setor em Mossoró, e que 

inclusive foi pioneira no ramo de consultoria nesta cidade, expandindo-se 

para o Norte e Nordeste do Brasil, é a Índice Consultores Associados, que 

conta com escritórios em Mossoró/RN e Fortaleza/CE. Essa empresa atua 

principalmente em capacitação e treinamento, gestão organizacional, 

avaliação da satisfação do cliente, gestão da qualidade, gestão estratégica e 

de marketing, auditoria e tombamento patrimonial. Em Mossoró ela possui 

clientes associados às mais variadas atividades econômicas, principalmente 

associados à fruticultura, ao petróleo e ao sal, como, respectivamente, as 

empresas Aficel, Usibras, Soagri, Halliburton, Prest Perfurações, F. Souto, 

Refimosal e Cimsal (SANTOS, 2010, p.108)  

 

O desenvolvimento de atividades produtivas associado ao fortalecimento do 

setor de serviços com a implantação, sobretudo, de instituições públicas de ensino 

técnico e superior como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA), instaladas na cidade e nos municípios vizinhos, 

compõem um conjunto de fatores que responde pelo desenvolvimento de um 

importante processo de reestruturação econômica de Mossoró e da região oeste do 

estado do Rio Grande do Norte. 

Em termos absolutos, nenhuma outra atividade supera o crescimento 

apresentado pelo setor de serviços. Em 1991, os serviços eram os que mais 

concentravam empregos formais na cidade de Mossoró, com quase 4 mil pessoas 
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com carteira assinada, seguido pela Indústria de transformação, com 3.829 empregos 

naquele mesmo ano. Em 2017, os serviços representavam quase 327 mil empregos 

formais, evidenciando de modo inequívoco o setor que mais empregou em Mossoró 

nos últimos 26 anos. 

Em 2019, no estado do Rio Grande do Norte, foram fechados cerca de 501 

postos de trabalho. Como consequência, o setor que mais teve impacto foi o da 

agropecuária: foram contratados somente 1.458 colaboradores em face dos 6.687 

demitidos. O setor do comércio ficou em segundo lugar, com 1.542 de reduções, 

enquanto o setor da indústria e transformação teve uma redução de 1.086. No entanto, 

os setores que tiveram saldos positivos nos três primeiros meses de 2019 foram o de 

serviços, com cerca de 2.323 vagas a mais, e o setor de serviços industriais de utilidade 

pública, com 84 vagas (FIERN, 2019). 

O município de Mossoró foi o que mais teve postos fechados no Rio Grande do 

Norte, com menos de 1.887 postos em um período compreendido de janeiro a abril de 

2019, agravando dessa forma a economia local (FIERN, 2019). 

A indústria do comércio sofreu um impacto em consequência do fechamento 

de algumas lojas de roupas da cidade, pois o setor do varejo está ficando saturado, 

refletindo uma alta competitividade, fazendo com que os estabelecimentos para não 

perder clientela baixem os preços. Por este motivo, a procura dos consumidores 

aumentou, tanto que no município a maioria das lojas dos bairros são a preços baixos, 

com isso o centro da cidade foi se adaptando e inovando, passando a trazer roupas 

com preço mais acessível para dentro das lojas (FIERN, 2019). 

No setor da indústria de transformação o impacto foi sentido pelo fechamento da 

Porcellanati Revestimentos Cerâmicos. Por outro lado, uma das empresas que mais geram 

empregos na cidade nesse setor é a Usibrás, Doce Neci, indústrias de sal, Itamil e cimento 

Mizú, dentre outros. Porém, o que mais se destaca é a indústria salineira. No setor extrativista 

e mineral Mossoró teve uma baixa em detrimento da redução na produção de petróleo e gás 

natural (TRIBUNA DO NORTE, 2011). 

No setor do extrativismo mineral, o município de Mossoró contou com uma 

maior oferta de emprego no ano de 2010, com cerca de 4.662 empregos. Contudo 

este setor apresentou uma queda de aproximadamente 38% quando comparado ao 

ano de 2017, este corrobora com o relatório disponibilizado pela ANP, que aponta 

uma queda na extração de petróleo em todo estado do Rio Grande do Norte, 
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provocando redução no nível de emprego, perda de receita e diminuição dos royalties 

pago aos municípios produtores.   

O setor da indústria de transformação apresentou uma maior oferta (no referido 

ano) com um estoque de empregos de 7.091. No setor dos serviços industriais de 

utilidade pública o maior crescimento se deu no ano de 2017, com cerca de 283 

estoques de empregos. 

No ramo da construção civil, o maior estoque de empregos foi no ano de 2010, 

com 30.803. Já o setor da administração pública teve seu maior estoque de empregos 

também no ano de 2010, com 5.741 e, por último, no setor da agropecuária foi no ano 

de 2017, com cerca de 4.669 estoques de empregos. 

Com a urbanização a área da engenharia civil começou a ser explorada com 

mais intensidade, ampliando os investimentos no setor da construção e dinamizando 

a economia, afim de reforçar esse pensamento é que Bertasso (2012) infere que a 

pós segunda guerra mundial permitiu-se que conjuntos habitacionais fossem 

construídos, sendo um benefício ímpar a infraestrutura urbana. 

Com o aumento das construções no município de Mossoró/RN o ramo da 

construção civil começou a se destacar, porém nos dias atuais este representa um 

mercado competitivo e fragmentando, sendo impulsionado pela construção dos 

conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), setor este 

na cidade que se encontra em expansão e saturação. 

De acordo com o IBGE no ano de 2010 foram empregados cerca de 2,5 milhões 

de pessoas no setor da construção civil em todo o país, gerando um investimento de 

R$ 63,1 bilhões.  

Na última década, a Construção Civil tem passado por um processo de 
modernização, tanto, nos seus processos produtivos como pela 
reorganização de empresas. Entretanto, permanece um enorme desafio, 
representado pela estimativa de uma crescente demanda habitacional, 
decorrente não só de um déficit acumulado, mas também da melhoria de 
renda da população. Para tanto, o PLANHAB, Plano Nacional de Habitação, 
estipula uma necessidade de produção na casa dos 28.000.000 de unidades, 
nos próximos 15 anos, para atender à demanda futura e eliminar o atual déficit 
habitacional, até 2023. (BRASIL, 2009, p. 1) 

 

No Brasil, 84% da população total - 170 milhões de pessoas - vivem em áreas 

urbanas. A crescente demanda por serviços e infraestrutura acompanhou a crescente 

população urbana. As cidades brasileiras também enfrentam uma série de desafios 

resultantes do processo de urbanização não planejada e não controlada, incluindo um 
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déficit habitacional de 5,4 milhões de casas (RUFINO, 2015). Daqueles que precisam 

de moradia, 73,6% são de famílias de baixa renda. Para atender a essa demanda, em 

2009 o governo federal brasileiro lançou o programa de habitação social “Minha Casa, 

Minha Vida”.  

O programa já colocou 10,5 milhões de pessoas de baixa renda em 2,6 milhões 

de unidades habitacionais em todo o país. O PMCMV, surgiu em resposta a condições 

específicas no Brasil. Por esse motivo, não deve ser assumido como replicável 

diretamente em outros países. Importantes mudanças sociais, políticas e econômicas 

que ocorreram ao longo das últimas décadas no Brasil moldaram o programa, a 

formulação, design e implementação, a fim de se adequar o contexto específico do 

país. Por exemplo, o programa estabelece sua base em uma forte política de subsídios 

iniciais e aumento do crédito à habitação, o que foi possível por causa do crescimento 

econômico consistente do Brasil e da agenda social bem focada na última década. 

Além do que, o Programa contou com uma melhoria institucional e estrutura política 

que melhor equipou os governos com ferramentas políticas aprimoradas.  

O Programa cria mecanismos especiais para mobilizar produção habitacional 

do setor privado e implementar projetos inovadores, acordos de subsídio e 

financiamento para uma grande variedade de grupos de renda para adquirir novas 

casas. Novos procedimentos legais, bem como os arranjos institucionais evoluíram 

para um ambiente com mais fluxo de recursos e uma divisão de responsabilidades 

entre municipal, federal, governos centrais e instituições privadas, que refletiu 

positivamente na implementação e execução acelerada do projeto. Juntas, essas 

medidas demonstraram o potencial de parcerias público-privadas para produzir 

habitação de interesse social.  

O PMCMV se estabeleceu como um importante instrumento do governo para 

estruturar políticas sociais e econômicas, impulsionando também o mercado de 

trabalho, a fim de reduzir a pobreza e combater as desigualdades sociais e 

econômicas. O Brasil avançou no enfrentamento de desafios históricos para que 

habitação acessível pudesse ser direcionada aos pobres e famílias de renda média.  

A abordagem integrada da provisão de habitação e desenvolvimento 

econômico ocorre uniformemente na medida em que PMCMV ajudou a estimular a 

cadeia da construção e criar empregos. Isso levou a um aumento na receita tributária 

e poder de consumo, que por sua vez alimenta o mercado interno e a receita pública.  
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O PMCMV contém um amplo espectro de modalidades de provisão de 

habitação e tipos de benefícios para famílias de baixa renda. Em grande parte, o 

Programa não rompe com a lógica anterior do Governo Federal e incorpora vários 

elementos de programas-piloto anteriores, com isso o programa baseia-se na 

estrutura financeira de financiamento e também constrói o Programa de Crédito para 

reforçar a oferta de habitação social, juntamente com a experiência do Programa de 

Subsídios à Habitação na criação de um sistema de subsídio de habitação antecipado, 

financiado para grupos de baixa renda.  

No PMCMV, a disponibilidade de infraestrutura é uma condição para o 

desenvolvimento habitacional. Os preços que o governo define para reembolso de 

unidades que desenvolvedores privados ou organizações sociais produzem incluem 

os custos com infraestrutura dentro do conjunto habitacional. A infraestrutura também 

pode ser fornecida por meio de parcerias com governos locais e empresas privadas, 

ou realizada por desenvolvedores privados. Nos dois casos, os recursos devem ser 

indicados nos planos orçamentários e alocado com antecedência para garantir que o 

conjunto habitacional seja atendido adequadamente com infraestrutura e serviços 

básicos.  

É de responsabilidade do município garantir o fornecimento e instalação (ou 

expansão) de instalações públicas relacionados à educação, saúde e lazer de acordo 

com a Lei Federal 12.424 de 2011. Os terrenos para os planos de habitação devem 

ser atendidos com infraestrutura básica que permita às famílias ligações às redes de 

abastecimento de água e eletricidade, incluindo vias de acesso, iluminação pública, 

saneamento e sistemas de drenagem de água. Além disso, a aprovação do projeto 

deve considerar a existência ou compromisso do governo local para instalar ou 

expandir instalações relacionadas à educação, saúde, lazer e transporte. 

A grande proposta é eliminar o déficit habitacional, porém nos dias atuais o 

município de Mossoró apresenta declínio na venda das casas do PMCMV, sendo 

evidente o aumento do número de construções imobiliárias contrastado pelo baixo 

índice de aquisição de casas em decorrência da taxa de desemprego no referido 

município. 

De acordo com Brasil (2009) as problemáticas que giram em torno do ramo da 

construção civil são: trabalhadores com qualificação abaixo da exigida, inexistência 

do interesse dos contratantes em ofertar cursos para os colaboradores, pesquisas nas 

áreas da construção civil ínfimas e elevado índice de desperdício de materiais. 
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Com a baixa qualificação dos colaboradores as empresas de construção 

passam aumentar a rotatividade dos funcionários, sendo essa afirmativa defendida 

pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, onde evidenciou que o ramo da 

construção civil se sobressai. 

   Gráfico 11- Rotatividade da construção civil 

 

    Fonte: Ministério do trabalho e emprego  

 

Conforme demonstrado no gráfico 01 pode-se perceber que o setor que mais 

teve rotatividade em todo o país foi o setor da construção civil, que no ano de 2007 

apresentou uma taxa de rotatividade de 83,4, em 2008 com 92,2 e em 2009 com 86,2, 

gerando uma média de 83,7% de rotatividade, corroborando com o pensamento de 

Deconic (2008, p.12) que remete à concorrência forte da informalidade e sua 

consequente baixa qualidade nas faixas de renda inferiores apresentando um enorme 

déficit, visto que a produção é ainda insuficiente, sequer, para atender o crescimento 

da população.  

Trazendo essa realidade para o município de Mossoró/RN é perceptível a 

redução do número de empregos ofertados pelo setor da construção civil entre os 

anos de 2010 e 2017. No ano de 2018 o referido município registrou um aumento de 

531 novos postos de trabalho, registradas 3.299 admissões e 2768 desligamentos de 

janeiro até dezembro de 2018, demonstrando assim a alta rotatividade, porém sendo 

realizados investimentos em obras de infraestrutura (MOSSORÓ NOTICIA, 2018). 
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O impacto foi sentido em decorrência da crise financeira, estagnando a venda de 

imóveis construídos pelo PMCMV, que no ano 2010 estava em expansão. Conforme a 

Caixa, o PMCMV foi criado em 2009 corroborando assim com os dados da Tabela 19 

que demonstra o crescimento no setor da construção no município naquele ano. 

Frente a isso, o PMCMV tinha o intuito de tornar acessíveis moradias a famílias de 

baixa renda de até 1.600 reais, sendo que os salários variam de 1.600 até 5.000 reais 

nas áreas urbanas. Porém, com a crise, as vendas estão estagnadas (CAIXA, 2019). 

O município de Mossoró de acordo com Oliveira (2012, p. 82), “exerce 

influência direta em 39 municípios, todos localizados no estado do Rio Grande do 

Norte, os quais alcançam população de aproximadamente 638 mil pessoas”.  

De acordo com Nascimento e Costa (2010), os motivos pelos quais Mossoró 

se destacou no mercado imobiliário foi em detrimento dos recursos naturais, além da 

fruticultura e das universidades, dentre elas a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Os referidos 

autores também salientam que o município teve um boom em decorrência dos 

investimentos em obras de infraestrutura, programas habitacionais e construção de 

condomínios voltado para classe média e alta.  

Sposito, Elias e Soares (2010) destacam a concentração e dinamismo de 

empreendimentos a oeste do centro tradicional em direção à nova centralidade 

formada onde já estão o shopping center, o hipermercado de capital multinacional, a 

Universidade Potiguar e alguns loteamentos fechados, dentre os quais o Alphaville 

Mossoró, integrante da famosa rede de empreendimentos imobiliários de São Paulo.  

Referindo-se das melhores localizações da cidade, dotadas das maiores 

condições de mobilidade e acessibilidade aos serviços urbanos, há uma divisão em 

três partes:  

a) Trecho inicial com edifícios verticais mais próximos ao centro, junto as 

áreas residenciais tradicionais que ainda remanescem próximas ao centro; b) 

trecho intermediário onde se observa a presença de residências unifamiliares 

de maior porte e melhor padrão justapostas a novos edifícios residenciais 

verticais e de condomínios horizontais, prosseguindo até a BR 304; c) trecho 

final, desde a BR 304 em direção a oeste, onde ocorre a nova frente de 

expansão do mercado imobiliário, agrupando o trinômio: loteamentos 

fechados, shopping center, e universidade privada, configurando-se a 

conformação de nova centralidade de Mossoró (SPOSITO; ELIAS; SOARES 

2010, p. 253) 
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Com o aumento das casas pelo PMCMV em Mossoró houve de fato um impacto 

social, promovendo uma transição entre as classes, fazendo com o que os 

marginalizados passassem a se situar fora dos bairros periféricos uma vez que estes 

estariam sendo beneficiados pelo programa. 

Essa “expulsão” dos menos favorecidos foi em detrimento da expansão urbana 

e da valorização de certos bairros da periferia que antes não eram assistidos na cidade 

pela classe média e alta, muito menos pelos empresários e com o boom do processo 

da expansão imobiliária no referido município os olhares para certos pontos da cidade 

passaram a ser levados em consideração e com isso os projetos iniciados. 

 

Se fez presente a especulação imobiliária em trechos da cidade que se 

valorizavam, essencialmente, neste sentido de expansão urbana da cidade. 

Com estes novos indultos, Mossoró renova sua condição de centro regional, 

mantendo a característica de atrair pessoas de sua região de influência, que 

buscavam os serviços oferecidos pela cidade dando ênfase ao comércio, 

embora também a cidade tenha se mantido como centro de imigração 

(OLIVEIRA, 2012, p. 82). 

 
Para os empresários seria mais fácil adquirir um terreno por um preço mais 

acessível em uma área de classe média baixa do que adquirir um terreno em uma 

classe média ou alta e ainda ter que construir, da mesma forma para a prefeitura do 

município, sendo que para estes os terrenos são cedidos (próprios) por esse motivo 

são construídos próximos a classe média baixa. 

Os dados da tabela, a seguir, mostram a distribuição da remuneração por 

gênero no município de Mossoró. Na faixa de remuneração compreendida entre 1 e 3 

salários mínimos, para o ano de 2017, 61,02% são homens e 38,98% são mulheres. 

Observando atentamente os dados, é fácil concluir que a taxa de participação feminina 

diminui à medida que aumenta a faixa salarial: do total em consideração, da faixa 

salarial acima de 20 salários, 83,18% são arrematados pelos homens, enquanto às 

mulheres estão reservados apenas 16,82%.  

A inserção e remuneração das mulheres no mercado de trabalho constitui-se 

em um tema de grande interesse quando se trata de discutir a igualdade de gênero 

na sociedade brasileira. Inúmeros trabalhos apresentam as condições do trabalho 

feminino e possibilitam um desenho sobre as diferentes formas de participação das 
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mulheres neste espaço, seja do ponto de vista de informações quantitativas, seja de 

análises qualitativas19.  

Tabela 20 – Remuneração por gênero – 2000 a 2017 (%)    

 2000 2010 2017 

Faixa de Remuneração Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

TOTAL 46,72 53,28 46,41 53,59 48,31 51,69 

1,01 a 3,0 64,99 35,01 66,5 33,5 61,02 38,98 

3,01 a 5,0 81,46 18,54 67,69 32,31 55,24 44,76 

5,01 a 10,0 87,23 12,77 67,19 32,81 56,12 43,88 

10 a 20 93,14 6,86 77,72 22,28 68,44 31,56 

Acima de 20 96,11 3,89 85,21 14,79 83,18 16,82 

TOTAL 67,27 32,73 66,02 33,98 59,89 40,11 
         Fonte: RAIS, MTE. Elaboração própria. 

 

Cambota (2005) analisou a discriminação salarial por raça e gênero nas 

distribuições de salário segundo os setores de atividade, comparando as regiões 

Nordeste e Sudeste do Brasil, no ano de 2009. Os resultados apresentados apontam 

para existência de discriminação contra mulheres em ambas as regiões. Quando se 

aplica a mesma escolaridade dos trabalhadores homens para as mulheres a diferença 

entre suas densidades de salários aumenta, o que é uma evidência de que esta 

diferença não se deve à escolaridade, mas sim a outros fatores de discriminação. 

Os resultados ainda indicam que a discriminação é mais elevada para os 

setores de salários mais altos, o que torna mais difícil para os indivíduos discriminados 

ocuparem posições de chefia e, portanto, se situarem num extrato social superior. 

Para reduzir a desigualdade de rendimentos por gênero, a autora destaca que é 

imprescindível políticas que focalizem a discriminação contra as mulheres no mercado 

de trabalho.  

Conforme dados apresentados no relatório anual sobre igualdade de gênero e 

desenvolvimento mundial, do Banco Mundial, em 2012, apesar de a participação das 

mulheres no mercado de trabalho ter aumentado em quase todo o mundo, entre 1997 

a 2012, esse aumento não se transformou em oportunidades iguais de emprego ou 

salários para homens e mulheres, mesmo nos países de alta renda. Uma parte 

                                                           
19 Oaxaca (1973) e Blinder (1973) foram os primeiros teóricos a desenvolver o método de decomposição 

de diferenças salariais estimadas por equações de determinação de salários e identificaram evidências 
de que uma parte substancial da proporção do diferencial de salário entre brancos e negros e homens 
e mulheres é devido à presença da discriminação.  
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significativa das mulheres que trabalham na agricultura está na informalidade. E, no 

emprego formal, elas se concentram em ocupações e setores do “sexo feminino”. 

Esses padrões de segregação por gênero no mercado de trabalho têm se 

transformado com o desenvolvimento econômico, mas não desaparecem. Os hiatos 

de gênero em termos de renda e produtividade persistem em todas as formas da 

atividade econômica, ou seja, na agricultura, no emprego assalariado e no 

empreendedorismo (FAUSTINO, 2016). 

A tabela 21 apresentada abaixo aponta o número de estabelecimentos segundo 

a quantidade de empregados para os anos de 2000 a 2017. É possível observar que 

o maior número de estabelecimentos formais em Mossoró, estes apresentam uma 

média de 1 a 4 empregados, totalizando 3.085 estabelecimentos.  

 

Tabela 21 – Número de estabelecimento segundo quantidade de empregados – 2000 a 2017 

 Número de empregos  2000 2010 2017 

0 306 411 751 

1 a 4 1148 2303 3085 

5 a 9 377 786 976 

10 a 19 202 436 451 

20 a 49 114 297 259 

50 a 99 45 110 67 

100 a 249 19 47 46 

250 a 499 7 14 14 

500 a 999 3 5 5 

1000+ 2 3 5 

TOTAL 2223 4412 5659 
                        Fonte: RAIS, MTE. Elaboração própria.  

 

Para todos os anos analisados a faixa de empregados de 1 a 4 detém as 

maiores taxas de crescimento, atingindo mais de 50% do total de estabelecimentos 

da cidade no ano de 2017 (54,51%). O aumento na quantidade de estabelecimentos 

na economia de Mossoró vai refletir diretamente no número de empregos, pois este 

também cresce, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento econômico do 

município.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho possibilitou entender como se deu o processo de evolução da 

economia da cidade de Mossoró. Compreendendo o percurso da formação histórica 

do município, as especializações que assumiu ao longo do tempo e as principais 

mudanças ocorridas nos setores dinâmicos.  

Buscou-se apresentar um conjunto de fatos históricos (presentes nas 

atividades salineira, petrolífera e na fruticultura irrigada) que evidenciaram essa 

evolução além de apresentar a atual conjuntura econômica do município (também do 

Estado e do país relativamente a um período estabelecido) em meio a uma descrição 

substancial de um conjunto mais amplo de atividades econômicas.  

Durante o período compreendido de 1970 a 2000, enquanto o Brasil e o 

Nordeste expandiram-se à média anual de 4,2% e 5,1%, respectivamente, a economia 

do estado do Rio Grande do Norte cresceu à taxa de 6,1% (SILVA, 2014). Em todo 

esse período, Mossoró desempenhou um papel fundamental nos cenários político, 

econômico e social do Estado.  

Alguns resultados merecem destaque: por exemplo, atualmente, a produção de 

sal não é mais decisiva e relevante no cômputo geral da economia do estado do Rio 

Grande do Norte quando comparado com tempos passados. Entretanto, é digno de 

nota que o município de Mossoró, em 2010, foi o maior produtor de sal do Estado 

(produção de 1.696.700 t). 

A fruticultura irrigada tem no melão um dos seus mais promissores produtos, e 

o estado do Rio Grande do Norte responde por mais de 90% da produção nacional, e 

Mossoró é um dos municípios produtores. Porém, dessas atividades os royalties do 

Petróleo reconhecidamente angariam os maiores incrementos à economia do Estado, 

em particular, nos aportes via pagamentos de royalties e ICMS recebidos pelos 

municípios onde esta atividade transcorre. 

Mais recentemente, o quadro da economia do município se diversificou 

completamente e somente uma análise mais profunda poderia ser capaz de melhor 

compreendê-lo. A questão é densa e envolve necessariamente o entendimento 

porque passa a economia brasileira, pois só assim poderemos analisar as economias 

regionais com mais precisão. A propósito, pelo que foi relatado neste percurso, até o 
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ano de 2010, a região Nordeste teve um notável crescimento em boa parte de seus 

indicadores econômicos e sociais.  

Em parte, este resultado tem a ver, como ficou evidenciado na seção 4.2 do 

capítulo 4, com a combinação de investimentos públicos e privados e os programas 

de transferência de renda do Governo Federal. Certamente esses indicadores devem 

ter sofrido forte queda em virtude do fraco desempenho da economia brasileira nos 

últimos 4 anos. Os dados dão conta de mais de 13 milhões de desempregados e a 

projeção do PIB está em queda nos últimos anos. Nesse contexto, somente uma 

análise mais aprofundada seria capaz de a bom termo reavaliar aqueles indicadores. 

No tocante ao município de Mossoró, dado que o PIB da cidade só perde para 

a capital (em 2014, contava R$6.229,278 mil), seria oportuno, em futuros trabalhos, 

analisar o setor de serviços, cuja expansão é inequívoca. E a razão é a seguinte: 

naquele mesmo ano, o setor de serviços representava 47% do PIB municipal. 

O desenvolvimento da economia urbana mossoroense aconteceu, 

principalmente, pela centralidade que exercia e exerce sobre as demais cidades da 

região. Conforme Sposito, Elias e Soares (2010), na década de 1990, Mossoró 

apresentou a expansão do seu setor terciário, tanto no comércio especializado, como 

nos serviços, ampliando sua área de influência e suas relações com as regiões 

metropolitanas.  

Com a implantação de novas atividades econômicas e expansão das já 

existentes, novos agentes e atividades surgiram, tais como: ampliação dos serviços 

de saúde especializados; as agências bancárias, incluindo de bancos privados; as 

redes de venda de eletrodomésticos e eletrônicos; as empresas do setor imobiliário; 

os novos setores da administração pública; os supermercados e hipermercados; os 

shopping centers, dentre outros. Desta forma, o crescimento e a diversificação das 

atividades econômicas, expandiram-se nos espaços do município, consolidando a 

condição de Mossoró como cidade média, a qual passa a promover no espaço 

intraurbano o surgimento de processos que evidenciam o acirramento das 

desigualdades socioespaciais.  
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