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RESUMO 

ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. A atividade petrolífera e a dinâmica territorial no 

Rio Grande do Norte: uma análise dos municípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e 

Mossoró. 279 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós Graduação em Ge-

ografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 
 

 
A partir da década de 70 do século XX, o estado do Rio Grande do Norte por meio da 

empresa Petrobras passou a desenvolver a extração do petróleo na Bacia Potiguar. Este 

é um período em que o estado enfrentava situações difíceis em sua economia, de fecha-

mento de muitas indústrias do setor têxtil e de elevado número de desempregados, tam-

bém em decorrência da mecanização da atividade salineira e seguido de um momento 

de mais uma grande seca no interior do estado (1978 – 1983). O objetivo deste estudo é 

investigar o processo e dimensionar o quanto e quais territórios foram produzidos pela 

indústria do petróleo no Rio Grande do Norte, em especial nos municípios de Alto do 

Rodrigues, Guamaré e Mossoró, onde hegemonicamente se localizam as atividades de 

extração, produção e refino da empresa Petrobras, determinando novas formas e funções 

do espaço, produzindo territórios para si e criando novas redes de circulação de homens, 

ações, informações, empresas e mercadorias. O estudo permite concluir que a indústria 

petrolífera contribuiu com a expansão da urbanização, o desenvolvimento e a concen-

tração espacial de comercio e serviços em Mossoró, mas não se deu na mesma intensi-

dade em Alto do Rodrigues e Guamaré. Sendo estes dois municípios carentes de infra-

estrutura básicas e detentores de baixos indicadores sociais em detrimento aos demais 

municípios do estado, face as elevadas somas de recursos financeiros recebidos por 

meio dos royalties do petróleo, que lhe revestem teoricamente de maior condição de 

investimentos. Concluímos ainda, com a identificação desses territórios produzidos pela 

referida indústria nos três municípios – Alto do Rodrigues, Mossoró e Guamaré e ainda 

de enclaves, como a Termoaçu para a cidade de Alto do Rodrigues em que não apresen-

ta sinergia com os munícipes. De resto, enfatizamos a finitude do petróleo e a falta de 

zelo com os vultosos recursos financeiros recebidos pelos gestores municipais, que po-

deriam ser utilizados em prol do desenvolvimento da sociedade norte-rio-grandense e a 

superação da pobreza. 

 

 

 

 
Palavras-Chave: Território, Atividade petrolífera, Rio Grande do Norte, Empresa, Di-

nâmica Econômica. 
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ABSTRACT 

ROCHA, Aristotelina Pereira Barreto. Oil Activity and territorial dynamic in Rio 

Grande do Norte: an analyisis of the municipalities of Alto do Rodrigues, Guamaré and 

Mossoró. 279 f. Thesis ( Doctorate in Geography) -  Programa de Pós Graduação em 

Geografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 

 

 

 

The state of Rio Grande do Norte has developed the extraction of oil in the Potiguar 

Basin through the Brazilian company Petrobras since the 1970’s. During that period the 

state faced difficult situations in its economy, with many companies closing down, 

mainly in the textile industry and also a high number of unemployed people, also due to 

the mechanization of salt extraction followed by a great drought perion the the country 

side of the state (1978 – 1983).  This paper aims to investigate such process and to as-

sess how and how many territories were produced by the oil industry in Rio Grande do 

Norte, mainly in the municipalities of Alto do Rodrigues, Guamaré and Mossoró, where 

most of the oil extraction, production and refinement are concentrated by Petrobras, 

determining new ways and functions of space as well as producing territories for itself 

and creating new circulation nets of men, actions, information, companies and products. 

The study allows to conclude that the oil industry has helped the expansion of urbaniza-

tion, the development and spatial concentration of commerce and services in Mossoró, 

though it did not happen with the same intensity in Alto do Rodrigues and Guamaré for 

these two municipalities care for basic infrastructure and they have low social indicators 

compared to other municipalities of the state and considering the high sums of financial 

resources received through oil royalties, which in theory provides them better invest-

ment conditions. It is also concluded that the identification of such territories produced 

by the aforementioned industry in the three municipalities - Alto do Rodrigues, Mossoró 

and Guamaré and also the enclaves, such as Termoaçu for the city of Alto do Rodrigues 

and which does not present synergy with the municipalities. We also emphasize the 

finitude of oil and the lack of concern with the huge amount of financial resources re-

ceived by the municipal gestores and which could be used to help develop the society of  

Rio Grande do Norte to overcome poverty. 

 

 

 

 

 

Key words: Territory, Oil Activity, Rio Grande do Norte, Dynamic, Company, Eco-

nomic Dynamics.   
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INTRODUÇÃO 

 

 

Há muitas razões que explicam o (não)desenvolvimento de uma 

região, ou o seu declínio, entre as quais a exaustão dos recursos 

naturais, a mudança estrutural da demanda e a deficiência da 

estrutura sociopolítica são as mais importantes
1
. 

Jos. G. M. Hilhorst 

 

 

Esta Tese aqui apresentada é produto de uma pesquisa realizada na Universi-

dade Federal de Pernambuco, sob a orientação do professor Nilson Cortez Crócia de 

Barros, no período dos anos de 2009 a 2012 que acatou a nossa inquietação de estudar 

os impactos socioespaciais e socioeconômicos da extração e transformação do petróleo 

no território norte-rio-grandense. 

A indústria do petróleo é uma economia com a capacidade de montar e des-

montar territórios e seu (re)ordenamento. A tese que norteia este trabalho é de que a 

atividade petrolífera tem a capacidade de induzir novos dinamismos territoriais nos mu-

nicípios que compõem a região da Bacia Potiguar, em especial, os municípios de Alto 

do Rodrigues, Guamaré e Mossoró, onde hegemonicamente se localizam as atividades 

de extração, produção e refino e a empresa Petrobras determina novas formas e funções 

do espaço, produzindo territórios para si e criando novas redes de circulação de homens, 

ações, informações, empresas e mercadorias. 

Para tanto, a escolha de referenciais teóricos, dos conceitos, de obras escritas 

por pesquisadores que permitam esclarecer, compreender e cumprir os objetivos desta 

pesquisa, foram os que refletem sobre Região, Território e Redes. São aportes no âmbi-

to principalmente da Geografia que esclarecem, nos dão suporte para vencer os desafios 

no desenvolvimento dos processos para entender os territórios produzidos pela indústria 

do petróleo nesta porção do território estadual. 

Território, portanto, é uma categoria de análise fundamental neste trabalho. Es-

se conceito incorporou um caráter relativamente polissêmico, ao longo das últimas dé-

cadas, de acordo com diferentes autores e vertentes geográficas. Foge, entretanto, aos 

nossos objetivos discuti-lo de forma mais alongada ou profunda. O que parece impres-

cindível é afirmar que ele é considerado como “base geográfica da existência social”, 

como conceito que se aplica tanto a espaços demarcados quanto à interação funcional 

                                                 
1
 Hilhorst, Jos. G. M. Planejamento regional – enfoque sobre sistemas. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 

1973, p.18. 
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(Scott; Storper, 1986); uma forma de compreensão equivalente à acepção de território 

‘usado’ (Santos, 1999). Atente-se, portanto, que o presente trabalho não é um estudo 

teórico sobre o espaço social ou o território, mas um estudo teórico-empírico, uma aná-

lise sobre um espaço social específico. Assim, quando necessário, serão usadas algumas 

dessas construções teóricas, tão somente com o intuito de fortalecer a construção de 

algumas hipóteses formuladas, para servir como fio condutor da análise que se pretende 

levar a cabo neste trabalho, que constata a existência da contradição de pobres muníci-

pes - moradores de ricas cidades do Rio Grande do Norte.  

O instrumental analítico básico – tabelas, gráficos, imagens de satélites ou fo-

tografias e mapas, são utilizados como um meio para o entendimento da totalidade re-

presentada pela indústria do petróleo em sua relação com o território. 

O recorte temporal adotado circunscreve-se, a rigor, ao período de 1970-2012, 

escolha ditada pelo propósito de adoção de uma perspectiva histórica nos levantamentos 

feitos e análises realizadas e, em especial, pela singular importância que o período pós 

1970 detém no decurso da implantação da indústria do petróleo no Rio Grande do Nor-

te. 

Ao longo de pouco mais de trinta anos de exploração e produção de petróleo e 

gás no Rio Grande do Norte por meio da empresa Petrobras, foram muitas as transfor-

mações ocorridas nesse espaço, sejam sociais, econômicas, e da paisagem, dentre outras 

que justificam esta pesquisa. É grande a importância que a economia movida pela indús-

tria de petróleo e gás representa para o estado e os municípios envolvidos, haja vista o 

Rio Grande do Norte ser atualmente o maior produtor de petróleo em terra e o terceiro 

maior produtor (terra + mar) nacional.  

Dentre os municípios produtores, destacamos e selecionamos como objeto de 

maior análise - Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró. Essa escolha se justifica por 

diversas razões, mas ressaltamos: a expressiva participação, seja na produção ou no re-

fino de petróleo e/ou gás no Rio Grande do Norte, destacando-se, historicamente como 

os maiores recebedores de royalties oriundos da exploração e produção (E & P); além 

disso, duas situações antagônicas despertaram nossa atenção - identificamos e dimensi-

onamos muitas mudanças, transformações econômicas, sociais e territorialidades nesses 

três municípios; no entanto, opostamente a Mossoró, os municípios de Guamaré e Alto 

do Rodrigues não apresentam muitas obras de infraestrutura urbana, como vias pavi-

mentadas, hospitais, praças e universidades. A escolha dos três municípios também se 

deu por neles funcionarem as mais importantes estruturas de produção e refino do petró-

leo e do gás do Rio Grande do Norte. 
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A sequência do decurso que consta no sumário, reflete o conhecimento sobre a 

realidade nesses territórios específicos, obtidos através de entrevistas com os autores 

reais que recebem de forma positiva ou não, os reflexos desses processos. E as leituras 

da bibliografia que trata sobre as grandes corporações e a sua capacidade de produzir e 

transformar territórios. Esta narrativa contem também o olhar geográfico aprimorado 

nas diversas visitas feitas a esses municípios. 

Estabelecendo marcos teórico: região, território e redes, é o capitulo inicial do 

presente trabalho. Damos continuidade nas análises de conceitos, mas não do conceito 

propriamente, mas a associação destes ao nosso objeto de estudo, pois a criação de áreas 

de produção especializadas e novas atividades urbanas, ambas articuladas entre si atra-

vés da produção que circula entre elas e do processo de gestão eu as integrações em uma 

mesma organização, estão entre os impactos que a grande corporação gera quando se 

considera o conjunto dos municípios envolvidos com a atividade petrolífera, confor-

mando-se em uma região – a da Bacia Potiguar, criando territórios para si. O capitulo 

seguinte trata da cidade – empresa: aportes introdutórios, ele expressa o quanto a cidade 

e a grande corporação produzem impactos territoriais – como um agente da reorganiza-

ção espacial capitalista no âmbito do Rio Grande do Norte.  

Quanto ao terceiro capítulo, à dinâmica socioeconômica potiguar na década de 

1970, nele situamos socioeconomicamente o estado na referida década, pois esse é o 

período que inicia-se atividade petrolífera no Rio Grande do Norte e é importante di-

mensionarmos qual o cenário econômico que o estado vivia naquele momento – pois, 

quando a Petrobras inicia as suas atividades no estado estávamos vivenciando a mecani-

zação da atividade salineira e portanto, um momento de forte tensões geradas pelo de-

semprego, que se somavam com a falência da atividade algodoeira. E por último, trata-

remos de situar o cenário potiguar quanto à fruticultura irrigada que trouxe fortes im-

pactos na economia estadual e inseriu novamente o estado no mercado global que havia 

sido retirado pela crise algodoeira. Já os dois capítulos seguintes - a indústria petrolífe-

ra, empresas globais – territórios locais, faz a identificação dos territórios produzidos 

pela indústria petrolífera nos municípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró. 

Por fim, temos o último capitulo, onde apresentamos as considerações finais, trazendo 

reflexões de toda a trajetória intelectual elaborada na pesquisa e principalmente trazen-

do reflexões sobre o futuro desses territórios - contribuições – sinalizando caminhos 

para a sociedade local, no trato com uma atividade finita e rica oriunda do Petróleo e 

que até agora nos tem mostrado que pouca riqueza tem promovido para a sociedade 

local. Pois, sabendo-se que o ordenamento do território é a capacidade de adequar os 
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agentes e a produção de riqueza aos lugares numa perspectiva de desenvolvimento 
__

, 

questionamos quais ações do Estado, das empresas e da sociedade poderiam promover 

esse ordenamento? Mas certamente o caminhar do tempo, as pesquisas e análises 

seguintes, apontarão para outras questões a ser acrescidas aos temas propostos no 

presente trabalho. Como exemplo, chamo atenção a algumas questões que ainda não 

temos conhecimento de sua condição futura – a partilha dos royalties do petróleo entre 

estados e municípios; a existência e exploração de pré sal além da costa paulista e 

fluminense e qual a dimensão socioeconomica o setor de energia eólica terá nos 

municípios. 

Diante do exposto, fica evidente a minha opção temática de pesquisa – a geo-

grafia que escolhi foi prioritariamente a do meu lugar – da minha região. O desejo é de 

aprofundar as análises, o conhecimento, as pesquisas e de receber contribuições no âm-

bito da ciência geográfica dos estudos regionais – em conformidade com a área de con-

centração do nosso Programa de Pós Graduação em Geografia - Dinâmicas regionais e 

sócio espaciais contemporâneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

CAPÍTULO - 1 ESTABELECENDO MARCOS TEÓRICOS: REGIÃO, TERRI-

TÓRIO e REDES 

 

 

A explicação não pode prescindir da descrição e o andamento 

da pesquisa constitui um vaivém incessante entre a descrição e 

a explicação. Neste jogo [...] está a dialética do procedimento 

científico
2
.                                                                       Dollfus.  

 

 

A escolha de referenciais teóricos, dos conceitos, de obras escritas por pesqui-

sadores que permitam esclarecer, compreender e cumprir os objetivos da pesquisa é 

uma tarefa árdua e seletiva, que pressupõe escolhas, mas depois que a escolha é feita o 

caminho torna-se menos árido, por conta das possibilidades de reflexões que se mos-

tram mais próxima de alcançarmos o nosso objetivo de pesquisa, e que nesta é de anali-

sar as transformações ocorridas no território norte-rio-grandense relacionadas com a 

indústria do petróleo e do gás, a partir da década de 1970. Entretanto para alcançar esse 

o objetivo tão geral, há que atingir objetivos mais específicos, correspondentes, grosso-

modo, aos objetivos de cada capítulo ou secção da tese, desta forma, visa-se, mais con-

cretamente, com esta Tese: 

 Analisar as transformações ocorridas no território dos municípios de Alto do 

Rodrigues, Guamaré e Mossoró relacionadas pela atividade de exploração, pro-

dução e refino de petróleo e gás a partir da década de 1970; 

 Mensurar a relação da atividade petrolífera com a expansão urbana de Mossoró e 

a urbanização recente dos municípios Alto do Rodrigues e Guamaré; 

 Identificar as atividades econômicas – comércio, serviços e industriais – relacio-

nadas ou criadas pelas demandas da empresa Petrobras e das demais empresas 

do setor petrolífero nos municípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró; 

 Analisar as políticas, os programas e ações dos gestores municipais executados 

com recursos dos royalties; 

 Analisar os indicadores sociais e econômicos oficiais dos municípios de Alto do 

Rodrigues, Guamaré e Mossoró; 

                                                 
2
 DOLLFUS, O. O espaço geográfico. 2. Ed. São Paulo; Rio de Janeiro: DIFEL, 1975 (Saber Atual) 

p.11. 
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 Analisar o cruzamento dos indicadores sociais com os royalties por meio da tra-

jetória de ambos, pretendendo investigar e identificar se os royalties têm contri-

buído para o desenvolvimento humano nos municípios estudados. 

 

Para tentar alcançar os objetivos anteriormente citados utilizamos de procedi-

mentos metodológicos e um aparato de técnicas, conforme a seguir recorremos a utili-

zação de: análise de documentação oficial, de dados, elaboração e leituras de mapas, 

utilização de diversas fontes institucionais, entrevistas, leituras de relatórios de órgãos 

como da agência Nacional do Petróleo - ANP, de  Prefeituras, do Estado e outros órgãos 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - Ipea etc.. 

A escolha de categorias de análises, de definições e conceitos bem como de au-

tores que possam ajudar-nos a explicar e analisar nossas questões teóricas, e principal-

mente a alcançarmos os objetivos específicos desta pesquisa, é uma escolha difícil. A 

região, o território e as redes nos conduzirão a compreensão do desenvolvimento da 

indústria petrolífera no Rio Grande do Norte.  

Segundo Haesbaert (1990, p. 72) e como bem expressa Christaller, “é necessá-

rio desenvolver os conceitos imprescindíveis para posterior descrição e análise da rea-

lidade”. Assim, as categorias de análise foram escolhidas com o propósito de explicar 

nosso(s) objeto(s) empíricos. Contudo os conceitos – o referencial utilizado 
__ 

também 

não constituem jamais uma leitura positivista, algo estanque, que classifica e divide cla-

ramente um universo ou um objeto, seja ele empírico ou eminentemente teórico. 

A exploração petrolífera no estado do Rio Grande do Norte se dá na região da 

Bacia Sedimentar. A empresa Petrobras denomina essa região de Bacia Potiguar. O 

elemento definidor da região é a geologia sedimentar da área, o que remete ao conceito 

de região natural, amplamente explorado na Geografia, no qual se privilegiam os aspec-

tos físicos em detrimento dos humanos. Daí por que, para muitos autores, região natural 

é sinônimo de paisagem natural. A noção de região natural foi apresentada por alguns 

autores como a ideia básica e sintética das teses deterministas.  Sendo assim, também 

frequentemente a região natural se confunde com a região geográfica. Tal assertiva pode 

ser encontrada em Dollfus (1975, p. 99-100), quando afirma: 

 
A região natural constitui uma das mais antigas noções geográficas; baseia-

se no decisivo papel desempenhado por certos elementos físicos na organi-

zação do espaço. A região natural, como aponta A. Cholley é uma parte do 

espaço terrestre cuja unidade deriva tão somente da intervenção de dados fí-
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sicos (ou naturais). Pode-se tratar de uma bacia hidrográfica, de uma monta-

nha ou de um conjunto caracterizado pelo clima. 

 

E Vila (1964, p. 707) afirma: 

 

A região está integrada por um espaço da superfície sólida do nosso planeta 

de onde se regem determinadas condições fisiográficas e biogeográficas. 

Como estas condições derivam do processo evolutivo da natureza, dizemos 

que este espaço é uma Região Natural. 

 

Tal era a preocupação pelo “físico” que as regiões naturais foram, durante um 

certo período, definidas apenas por suas características físico-ambientais, o que levou 

alguns autores a preferirem denominá-las regiões naturais. Nesse contexto, passou-se a 

falar de “regiões” de características semelhantes em macro escala, que receberam desig-

nações bem amplas porém sem um significado específico: região mediterrânea, região 

tropical, entre outras. O enfoque dado à região como uma paisagem única, não no senti-

do de exclusiva, mas no de particular, foi explorado pelos geógrafos durante longo tem-

po. Assim se expressa Delgado de Carvalho (1944, p. 9) sobre a noção de região natural: 

 

A idéia nasceu, pode-se dizer, sem grande inverdade, quando foi feita a pri-

meira carta geológica. Em França, por exemplo, o mapa geológico do abade 

Guettard, publicado em 1746, salientava bem as zonas concêntricas da bacia 

geológica franco-inglesa... Os geólogos foram os primeiros a perceber que há 

divisores naturais nos terrenos, como as há na distribuição botânica e zooló-

gica. Pouco a pouco, foram também chamando a atenção dos geógrafos os 

nomes locais de “país”, “terra” ou “zona”. 

 

Dessa forma, o conteúdo de “região natural” parte do método indutivo, de ob-

servação direta. Os naturalistas, especificamente aqueles ligados à geologia, desempe-

nham um papel importante na formação inicial do conceito. A nossa região natural de 

estudo é a região sedimentar do estado do Rio Grande do Norte. Está na região de terre-

nos sedimentares é a condição para a formação dos hidrocarbonetos.   

Para os naturalistas o destaque geológico marcava, assim, a influência das ciên-

cias naturais no campo do estudo geográfico. Isso significa que os acidentes geográficos 

passaram a servir como marcos para as divisões do espaço em províncias ou estados. 

Segundo Gomes apud Castro (1995, p. 55), 

 

Bem antes de a Geografia alcançar prestígio e importância no terreno acadê-

mico, a geologia, em meados do século XIX, através de Lyell na Inglaterra e 

de Beaumont na França, havia reunido uma larga assistência. Um dos concei-

tos-chaves desta geologia foi o de região... Segundo Claval (1974), foi em 

parte sob esta inspiração da geologia, pela consideração da região como um 

elemento da Geografia física, um elemento da natureza, que surgiu de região 

natural. 

 

Uma outra escola importante do pensamento geográfico, amplia o conceito: a 

região seria um espaço em que as características naturais e culturais (ou físicas e huma-
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nas) se interpenetravam de tal forma, como resultado de uma evolução histórica, que 

conferiam a um determinado espaço características de homogeneidade que o diferen-

ciavam de qualquer outro espaço contíguo. A região passou a ser então o resultado de 

uma síntese entre o homem e o meio natural. E a essa síntese os possibilistas elegeram 

como seu objeto de estudo. 

Se, durante muito tempo, os geógrafos, sob a influência do determinismo, rea-

lizaram estudos obedecendo à lógica estruturada por esse paradigma para a elaboração 

do conceito de região natural, a ênfase do possibilismo, como forma de concepção e de 

análise, conduziu ao abandono de certos conteúdos até então predominantes, direcio-

nando os estudos da região para outras formas de pensar e analisar. Nesse sentido, para 

corrigir o exagero das relações naturalistas e a importância indevida dada a certas leis e 

descrições científicas, os possibilistas enfatizaram o livre-arbítrio do homem, levando as 

análises geográficas a priorizar o estudo do caso único e a consagrar a descrição regio-

nal por si própria.  

Santos (1988) nos mostra também que, para entender a região, atualmente, é 

necessário fazer um estudo aprofundado, que vai desde a gênese (entendimento históri-

co) até as instituições, as firmas, as formas, as estruturas e os processos, que vão permi-

tir o entendimento das transformações e, consequentemente, a apreensão da realidade, 

ou melhor, da dinâmica espacial. Assim, para Santos (1985, p. 66), a “região é o lócus 

de determinadas funções da sociedade total em momento dado”. No entanto, as prece-

dentes divisões espaciais do trabalho criaram, na área respectiva, instrumentos de traba-

lho fixos, ligados às diversas órbitas do processo produtivo, aos quais se vêm juntar 

novos instrumentos de trabalho necessários às atuais e novas atividades. 

Entre esses “fixos”, há os que estão ligados à atividade direta dos produtores 

individuais e os que são socialmente criados. No que tange ao último, sua lógica não é 

apenas regional, mas ligada ao funcionamento da economia nacional. A cada momento 

histórico, a região, ou um subespaço nacional total, aparece como o melhor lugar para a 

realização de determinado tipo de atividade. Nessa perspectiva, segundo Santos (1985, 

p. 66), a região se definiria, então, como “o resultado das possibilidades ligadas a uma 

certa presença, nela, de capitais fixos exercendo determinado papel ou determinadas 

funções técnicas”. 

Assim sendo, na presente pesquisa, não discutiremos os processos naturais, em 

si, de formação da Bacia Potiguar (formação geológica da bacia sedimentar ou área pe-

trolífera); estaremos, sim, por muitas vezes, fazendo referência à região petrolífera Ba-

cia Potiguar, na qual o elemento regionalizador é natural, geológico, mas, como elemen-
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to a ser utilizado, apropriado e desenvolvido pelo homem – a indústria do petróleo. 

Na literatura clássica sobre desenvolvimento e região, um dos conceitos são de-

rivados das contribuições de Perroux (1967) sobre as três categorias de espaço econô-

mico e região econômica, que são: i) “espaço econômico com características semelhan-

tes; ii) “espaço polarizado”, heterogêneo, em que as diversas partes são relativamente 

complementares e mantêm sistemas de troca entre si e, sobretudo, com o polo dominan-

te; iii) “espaço definido por um plano ou programa de ação”, quando as várias partes são 

dependentes de um centro de decisão ou de um programa, contendo elementos e objeti-

vos comuns e contando com a presença de certos mecanismos de coordenação. A partir 

daí, podem ser definidos três tipos de região: a homogênea, a polarizada e a de planeja-

mento. 

Outro autor, Richardson (1975, p. 224-227) tece considerações e análises sobre 

os estudos regionais. Ele apresenta a região sob três aspectos: a) regiões uniformes ou 

homogêneas 
__ 

com base na ideia de que unidades espaciais separadas podem ser agluti-

nadas, por apresentarem certa uniformidade e terem como características estruturas de 

produção semelhantes, padrões homogêneos de consumo, fatores geográficos, atitudes 

sociais, identidade, concepção política, etc.; b) regiões nodais ou polarizadas 
__

 levando 

em conta a interdependência dos componentes dentro da região, e não suas relações com 

outras regiões, considerando os fluxos de população, bens, serviços, comunicações, trá-

fego, etc.; c) região de planejamento ou de programação definida em relação à unidade 

dos processos de tomada de decisão.  

O referido autor ainda analisa a natureza do processo do crescimento regional. 

Ele sugere uma sequencia de perguntas a serem respondidas, perfazendo um modelo 

para dimensionar o crescimento regional:  

 

a) que dimensão deve ter uma aglomeração urbana para atrair a indústria de 

outras áreas? 

b) qual a distribuição mais conveniente da população regional? 

c) a distância entre as regiões é um fator relevante para explicar as diferenças 

do crescimento regional? 

d) qual a importância das economias de aglomeração para explicar o cresci-

mento regional? 

e) os investimentos públicos serão suficientes para dotar as regiões atrasadas 

das condições necessárias para crescerem mais rapidamente? 

f) qual é o grau de influência da estrutura espacial da economia nacional na 

mobilidade inter-regional dos fatores e na difusão das inovações e, assim, so-

bre os índices do crescimento regional? Como se verifica essa influência? 

g) qual é o papel da urbanização no crescimento regional? 

h) qual é a influência de fatores não econômicos nos índices de crescimento 

regional, como preferências de localização, comportamento da comunidade e 

restrições e/ou atuações políticas? Richardson (1977, p.20). 
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Dentre os pontos apresentados por Richardson (1977, p.20) na citação anterior, 

destacamos o item d) em que trata das economias de aglomeração como possível condi-

ção para explicar o crescimento regional. Nesse aspecto destacamos, principalmente a 

cidade de Mossoró em que uma série de empresa “orbitam” em torno da Petrobras e 

diretamente participantes também, outros tantas da indústria petrolífera. 

Uma outra discussão ancorada nas análises de Richardson (1977) é “A ideia 

que sustenta a teoria da base econômica [...] é a de que o único (ou, pelo menos, o prin-

cipal) fator determinante no nível geral de atividade numa região é o nível de atividade 

dos setores, ou segmentos dos setores, que são mantidos pela demanda exterior à regi-

ão.” Essa ideia bem se aplica a atividade objeto de nossa análise – a indústria petrolífe-

ra, propriamente o petróleo, em que a demanda não é local, em Alto do Rodrigues, 

Guamaré ou em Mossoró, é uma demanda mundial – global.  

Sejam mediadas por meio de Richardson, ou em outro momento temporal, já 

depois de as análises sobre a economia regional terem sido abordadas em muitos estu-

dos e a economia capitalista ter passado por novas fases, a análise regional avançou, não 

se restringindo apenas mais aos aspectos econômicos. A redescoberta das regiões como 

lócus distintivo de análises 
__ 

social e econômica 
__

, ocorreu sobretudo, a partir da déca-

da de 1980. Tal fato tem ensejado o aparecimento de outras análises, em que economias 

regionais são visualizadas inclusive como  

 

Sistemas de ativos físicos densos de sinergia, constituindo-se, desta maneira, 

numa dimensão essencial do processo de desenvolvimento não apenas em 

economias mais avançadas, mas também em locais menos desenvolvidos do 

mundo. (Scott; Storper, 1988, p. 38). 

 

Para Storper ainda uma região deveria ser vislumbrada não exatamente como 

resultante de um intenso processo econômico e político, mas, antes, como uma peça 

fundamental da vida social contemporânea no capitalismo, equivalente a mercado, famí-

lia, Estado __ todos centrado no auto-interesse. 

Algumas das dimensões da análise feita sobre região por Storper estão em sin-

tonia com o conceito de território. A noção de território abarca um conjunto de caracte-

rísticas físicas e humanas que lhe imprimem individualidade e personalidade, refletindo 

certo estado de evolução e a interação entre condições naturais, tecnológicas, sistemas 

econômicos, estruturas sociais e demográficas. Sua peculiaridade estaria representada, 

por exemplo, em manifestações de uniformidade ou homogeneidade presentes no local 

ou, ainda, associadas à natureza das funções ou dos fluxos internos existentes. 
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Milton Santos, no artigo “O retorno do território”, procura demonstrar a impor-

tância de reencontrar o conceito considerando que “é o uso do território, e não o territó-

rio em si mesmo, que faz dele objeto da análise social” (1996, p. 15), mostrando a ne-

cessidade de recuperarmos analiticamente o papel ativo do território em nossos estudos. 

No âmbito da economia regional há recentemente uma retomada da problemá-

tica espacial e, com ela, a busca da compreensão do território. De acordo com Lemos, 

Santos e Crocco (2005, p.175), o território é reconhecido como espaço social. Os auto-

res retomam antigos conceitos referenciais, adotados pelos estudos de economia regio-

nal, que focalizam os processos econômicos e políticos-institucionais como referência 

de sua constituição. O próprio conceito de território é apresentado por esses autores com 

ênfase nas relações econômicas. Para eles, o território é 

 

[...] o espaço econômico socialmente construído, dotado não apenas dos re-

cursos naturais de sua geografia física, mas também da história construída pe-

los homens que nele habitam, através de convenções e valores e regras, de ar-

ranjos institucionais que lhe dão expressão e formas sociais de organização 

da produção, com estruturas de poder e dominação. [...] Assim, o território é 

o lócus de produção de bens e reprodução de capital, que se manifesta em ar-

ranjos institucionais do poder instituído, embora mutante, que abriga confli-

tos de interesses e formas de ação coletiva e de coordenação. Lemos, Santos 

e Crocco (2005, p.175). 

 

Associado ou não a tipos de aglomeração produtiva, o conceito de território 

vem, por sua vez, ocupando um lugar de destaque no debate atual sobre o desenvolvi-

mento. Segundo alguns autores, as posturas em relação à importância dos territórios vão 

desde aqueles que defendem o fim do território 
__

 Lévy (1999), Badie (1996 e 2006), 

Castells (1996) e Veltz (1996) 
__

 àqueles que acreditam que a territorialização é a solu-

ção para todos os problemas que dominam hoje as políticas públicas.  

Dentre os inúmeros estudos de Milton Santos novamente destacamos “O retor-

no do território”, no qual ele propõe o espaço geográfico como sinônimo de território 

usado, destacando a necessidade de diferençarmos o que ele chama de território de to-

dos (território normado), do território das empresas (território como recurso). Para ele, o 

território pode ser formado por lugares contíguos e lugares em rede, entretanto a ideia 

de espaço banal deve ser resgatada em oposição à noção de rede.  

 

O território, hoje, pode ser formado de lugares contíguos e de lugares em re-

de: São, todavia, os mesmos lugares que formam redes e que formam o espa-

ço banal. São os mesmos lugares, os mesmos pontos, mas contendo simulta-

neamente funcionalidades diferentes, quiçá divergentes ou opostas (SAN-

TOS, 1996, p. 256).  

 

Badie (1996) acredita na mudança de um mundo “territorial” para um mundo 

“reticular”, ou das redes, como se fosse perceptível a diferença entre essas duas formas 
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de organizar e de analisar o espaço geográfico. Ainda refletindo sobre o questionamento 

do território, Haesbaert (in Santos et al. 2007, p.44) afirma: 

 

É muito difícil perceber, desse modo, a intensidade com que tem sido abor-

dado o tema do debilitamento ou do quase completo desaparecimento dos ter-

ritórios, da geografia ou, enfim, das bases espaciais da sociedade. O mais in-

cômodo, contudo, é perceber que há lugar para o discurso da defesa tanto do 

fim do espaço ou do território quanto da “superabundância espacial” (HA-

ESBAERT, 2007, p. 44). 

 

Entende-se a incorporação do conceito de território, originalmente pertencente 

à geografia, como um exercício de expansão da fronteira da economia e uma possibili-

dade de avanço numa perspectiva interdisciplinar (BENKO, 1999). A economia sempre 

deu pouca importância ao espaço e, quando o fez, sua preocupação era com o quanto, já 

que as distâncias poderiam inferir nos custos de produção. A valorização da dimensão 

territorial do desenvolvimento pressupõe que o espaço de ação ocorrem as relações so-

ciais, econômicas, políticas e institucionais integrem os quadros analíticos de tal fenô-

meno assim como aquelas variáveis estritamente econômicas.  

Milton Santos ainda nos leva a pensar sobre a reterritorialização, quando desta-

ca a valorização do lugar como espaço vivido, espaço local, contrapondo um espaço 

global, habitado por um processo racionalizador. Nesse contexto, com uma visão volta-

da não somente à desmistificação do fim dos territórios, abrindo a possibilidade de indi-

car territórios no movimento ou pelo movimento, mas também a favor da compreensão 

de que o grande dilema deste milênio seja a multiterritorialização, Haesbaert afirma que 

os territórios são reconstruídos constantemente. “Territorializar-se significa também, 

hoje, construir e/ou controlar fluxos/redes e criar referenciais simbólicos num espaço 

em movimento, no e pelo movimento” (HAESBAERT, 2006, p. 280).  

Saquet (2010), autor que também tem estudos no âmbito do Território,  nos le-

va ao raciocínio do território como produto das relações sociedade-natureza, bem como 

um espaço de organização e luta, de vivência da cidadania e do caráter participativo da 

gestão do diferente e do desigual. Acredita que a desterritorialização e a reterritorializa-

ção são contraditórias, mas se complementam, são inseparáveis e movidas pela relação 

economia-política-cultura. Saquet afirma que: 

 

Cada território, independentemente de sua extensão/tamanho/escala, deve ser 

estudado na tentativa de apreensão de suas singularidades, de seus tempos e 

territórios e de suas articulações externas, a partir da dinâmica no nível da 

unidade produtiva e de vida em que se dão as territorialidades e as temporali-

dades, a cristalização das relações do homem com suas naturezas interior e 

exterior e com o seu outro. Somente o estudo do movimento e das contradi-

ções, no tempo e no espaço, permite-nos conhecer a especificidade de cada 

lugar, espaço, território (SAQUET, 2010, p. 131).  
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O autor mostra que cada sociedade produz seus territórios e territorialidades, 

com suas atividades cotidianas, valores, normas, regras. Trabalha para contribuir na 

tentativa de superar visões simplistas que apresentam concepções do território sem su-

jeitos, demonstrando a necessidade de se apreender a complexidade e a unidade do 

mundo da vida. Faz um destaque extremamente importante ao afirmar que precisamos 

conhecer melhor as abordagens e concepções, e a ligação de tal reflexão no nível de 

pensamento do cotidiano, elaborando procedimentos, entre outros pontos, para a concre-

tização de projetos de desenvolvimento territorial que considerem os novos elementos 

societários e novos arranjos territoriais.  

A discussão sobre território insere-se, ainda, na ciência regional, um dos ramos 

das ciências sociais e econômicas. Segundo Benko (1999), trata-se de uma disciplina 

“carrefour”, ou o que Milton Santos (1996) chamou de metadisciplina, situada no cru-

zamento da antropologia com as ciências econômicas, a geografia, a sociologia, as ciên-

cias políticas, o direito e o urbanismo. Essa ainda é uma área em que economistas e 

geógrafos disputam interpretações específicas, evidenciando a proposição de Bordieu 

(1996) de que as disciplinas são campos de forças, de relações de poder e de saber, cada 

uma querendo deter o monopólio da explicação e de respostas satisfatórias. Em meio a 

essa disputa, a geografia tem aprofundado o debate sobre território
3
. 

Iná Elias de Castro (1994)
4
 a partir de sua análise das duas grandes vertentes 

que lideram as pesquisas nas quais o conceito de região foi considerado de formas dife-

rentes na Ciência Geográfica, parte para propor uma “alternativa metodológica para a 

região”, que é: a superação dos determinismos e a consideração da escala como proble-

ma fenomenológico e não matemático. Isto porque, para ela “a realidade, que é comple-

xa, coloca-nos diante do particular que se articula com o geral, da unidade contida no 

todo e do singular que se multiplica.” (CASTRO, 1994, p. 61). A referida autora não se 

detém em propor uma alternativa, mas de indicar linhas gerais de reconsideração do 

conceito de região. Dentre as suas proposições está a aproximação entre os conceitos de 

região e território, nessa proposta ela se baseia na obra La géographie, ça sert d’abord á 

parler du Territoire ou le métier des géographes  de Jean-Paul Ferrier (1984)
5 

que con-

sidera o território como um “acumulador da história”. Assim, para Castro, a região pode 

                                                 
3
 O conceito de território é juntamente com o de espaço, região, paisagem e lugar, considerados conceitos 

chave da Ciência Geográfica.  
4
 CASTRO, Iná Elias de. Problemas e alternativas metodológicas para a região e para o lugar. In: SOU-

ZA, Maria Adélia A. de. Natureza e Sociedade de hoje: uma leitura geográfica. 2 ed. São Paulo: Huci-

tec, 1994, p. 56.   
5
 FERRIER, Jean-Paul. La géographie, ça sert d’abord á parler du Territoire ou le métier des géo-

graphes. Aix-en-Provence: EDSUD, 1984.   
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ser vista como um “acumulador espacial de causalidades sucessivas, perenizadas numa 

porção do espaço geográfico, verdadeira estrutura sujeito na relação histórica do homem 

com seu território” (CASTRO, 1994, p.62) A aproximação entre os conceitos de região 

e território que é proposta por Castro, é também defendida por Gomes (1995) ao argu-

mentar que... 

“[...] se a região é um conceito que funda uma reflexão política de base terri-

torial, se ela coloca em jogo comunidades de interesses identificadas a uma 

certa área e, finalmente, se ela é sempre uma discussão entre os limites da au-

tonomia face a um poder central, parece que estes elementos devem fazer 

parte desta nova definição em lugar de assumirmos de imediato uma solidari-

edade total com o senso comum que, neste caso da região, pode obscurecer 

um dado essencial: o fundamento político, de controle e gestão de um territó-

rio”. (GOMES, 1995, p.63). 

O território surge da perspectiva da tradicional geografia política. Nesse caso, 

ele é o espaço concreto em si, que é apropriado por um grupo social. A ocupação de um 

território gera raízes e identidades. Essa abordagem tem, muitas vezes, no entanto, tra-

tado o espaço sob uma visão tradicional, retirando ou obscurecendo seu caráter político, 

afastando-o do conceito de território do qual havia se aproximado. 

Na perspectiva da geografia crítica, o território é visto como um campo de for-

ças, uma teia, uma rede de relações sociais que, a partir de sua complexidade interna, 

define, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade entre “nós” e os “outros”. Territó-

rios são relações sociais projetadas no espaço (SOUZA, 1995). Territórios são redes de 

relações sociais e produtivas, capazes de produzir singularidades, assim como uma ati-

vidade produtiva pode ser responsável pela dinâmica de territórios, e seu desenvolvi-

mento. 

O que percebemos é que o conceito de região hoje está cada vez mais atrelado 

ao de território. As redes constituem-se em elementos fundamentais tanto para os terri-

tórios-rede quanto para as regiões. Os territórios-rede e as redes regionais são exemplos 

das situações complexas, em que continuidade e enraizamento convivem com mobilida-

de, fluidez e desenraizamento.  

A enorme densidade de redes técnicas que recobrem amplas áreas do planeta, 

de modo visível ou não, é estrutura vital para a manutenção e a ampliação das relações 

econômicas da grande corporação capitalista do mundo atual. De acordo com Milton 

Santos (1997, p.218), "A fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são 

um dos suportes da competitividade". Nesse sentido, Leila Dias (2001, p.151) afirma: 

“Os avanços nas redes de telecomunicações e informática permitiram uma enorme ex-

pansão do fluxo de informações, que passaram a ser processadas e difundidas com rapi-
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dez maior”. As grandes corporações da atualidade, além de se organizarem em rede, 

com sua sede, seus centros de pesquisa e desenvolvimento, depósitos de distribuição, 

empresas filiais e fornecedoras, instaladas em diversas escalas (local, nacional ou mun-

dial) e como exemplo de grande corporação a empresa Petrobras em todos esses aspec-

tos organizacional perfeitamente se encaixa como exemplo. Ela também utiliza muitas 

outras redes, como as de telecomunicações e as de transportes, para assim atuar de ma-

neira seletiva no espaço. 

O conceito de redes geográficas está, mais do que nunca, impregnado na con-

temporaneidade, conforme afirmou mais uma vez Santos: "graças aos progressos técni-

cos e às formas atuais de realização da vida econômica, cada vez mais as redes são glo-

bais: são redes produtivas, de comércio, de transporte e de informação" (1999, p.214). O 

pensamento de Castells também reflete o conceito de redes e enfoca a influência delas 

na sociedade, modificando as relações de produção, de poder e de cultura. Ele afirma: 

 

Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades, e a difusão 

da lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados 

produtivos e de experiência, poder e cultura. Embora a forma de organização 

social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo paradig-

ma da tecnologia da informação fornece a base material para a sua expansão 

penetrante em toda a estrutura social (CASTELLS, 1999, p. 497). 

 

Ainda segundo Castells, essa penetração em toda a estrutura social leva a infe-

rir-se que a análise stricto sensu do espaço da unidade industrial não é a mais adequada, 

pois o espaço industrial não se restringe apenas à fração territorial ocupada pela unida-

de, mas abrange uma rede de fluxos visíveis (mercadorias) e invisíveis (capital, conhe-

cimento), articulados aos pontos de produção e administração, e a organização do pro-

cesso de produção, incluindo sua forma espacial, representa uma fonte relevante para a 

compreensão do conjunto do espaço. Além disso, “não há uma análise possível da pro-

dução do espaço que não integre o estudo da produção do espaço industrial e dos efeitos 

deste espaço sobre o conjunto da estrutura urbana.” (CASTELLS, 1999, p. 14). Ou seja, 

o espaço da indústria relaciona-se com a urbanização, com a concentração espacial. Es-

sa reflexão é facilmente materializada na cidade de Mossoró, e queremos entender por 

que não se dá na mesma intensidade em Alto do Rodrigues e Guamaré. Quais as dife-

renças existentes entre estas últimas e Mossoró? 

Entendemos que essas cidades desdobraram-se em espaços urbano mais inten-

sos à medida que as funções reprodutivas do capital passaram a determinar os seus con-

teúdos. Processo que comportou diferentes pontos de vista: “a concentração das condi-

ções gerais sociais de produção”, conforme Jean Lojkine; “lugar de reprodução da força 
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de trabalho”, conforme Manuel Castells e “lugar da reprodução das relações sociais de 

produção” conforme H.Lefebvre.  

Quanto as conexões, as relações nesse contexto de velocidade no período atual, 

leia-se instantaneidade em todos os aspectos, a atividade petrolífera não se desenvolve 

na Bacia Potiguar de forma desconectada; isso, em todos os segmentos: nos materiais e 

nos imateriais. 

No atual contexto de acumulação de capital da chamada nova economia, que é 

movida pela inovação, globalização e informação instantânea, as redes geográficas 

constituem-se em instrumentos privilegiados de poder que afetam o território e o lugar. 

Em face da importância do conhecimento mais detalhado do fenômeno da geografia das 

redes, Castells também esclarece: 

 

Rede é um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva 

se entrecorta. São mercados de bolsa de valores e suas centrais de serviços 

auxiliares avançados na rede dos fluxos financeiros globais. São sistemas de 

televisão, estúdios de entretenimento, meios de computação gráfica, equipes 

de cobertura jornalística, transmitindo e recebendo sinais na rede global da 

nova mídia no âmago da expressão cultural, na era da informação. A topolo-

gia definida das redes determina que a distância entre dois pontos (ou posi-

ções sociais) é menor, se ambos os pontos forem nós de uma rede, do que se 

não pertencerem à mesma rede... os fluxos não têm nenhuma distância (físi-

ca, social, econômica, política e cultural) para um determinado ponto ou po-

sição varia entre zero (para qualquer nó da mesma rede) e o infinito (qual-

quer ponto da rede). (CASTELLS, 1999, p. 498). 

 

Dentre as muitas redes materiais referentes a atividade petrolífera, podemos 

destacar os oleodutos e vapordutos. Ambos perfazem uma rede monitorada e interligada 

a outros pontos, tais como estações, subestações – nós de distribuição e/ou de controle 

dos fluidos ali circulantes. Outras redes compõem o desenvolvimento da atividade, as 

redes imateriais de gerenciamento, controle, comando, decisão dentre outras. Como 

exemplo empírico temos os Ativos de Produção (ATP) - Modelo de Gestão da empresa 

Petrobras, criado em 1999, resultante das atividades de exploração, perfuração e produ-

ção anteriormente departamentalizadas por áreas de atuação nas Bacias Petrolíferas dos 

estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Esse modelo organizacional incorpora o con-

ceito de unidade de negócio que permite maior autonomia nas decisões e independência 

para administrar orçamento e investimento com responsabilização pelos resultados em 

cada ATP. Para o atendimento das necessidades da produção da Unidade de Negócios do 

Rio Grande do Norte e Ceará (UN-RNCE), a Petrobras conta com a seguinte distribuição 

organizacional das atividades:  

Ativo de Produção Mossoró - ATP-MO: gerencia a produção de óleo e gás da área oeste 

da Bacia Potiguar Terrestre;  
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Ativo de Produção Alto do Rodrigues - ATP-ARG: gerencia a produção terrestre da área 

leste da Bacia Potiguar, que compreende os municípios de Alto do Rodrigues, Carnau-

bais, Assu, Pendências, Porto do Mangue, Serra do Mel, Macau e Afonso Bezerra;  

Ativo de Produção do Mar - ATP-M: gerencia a produção da área marítima dos 

estados do Rio Grande do Norte e Ceará – todos esses ATP’s são subordinados a gerên-

cia geral sediada em Natal, esse é o ponto de comando da rede de ativos de produção.  

Outras tantas redes fazem a atividade petrolífera no Rio Grande do Norte, as re-

des de prestadores de serviços, a de transportes, a de mercadorias, as de homens, etc.  

A compreensão do mundo atual é o de rede, o qual expressa formas estruturas 

organizacionais nos mais diversos setores, e foi muito difundido no anos das décadas de 

1980 e 1990, revelando-se profundamente integrado aos eventos e processos. Para al-

guns, resumir o espaço e as ações humanas em topologias de redes é uma forma de “ver 

a realidade complexa”, ou de tentar torná-la “mais inteligível”. Usado tanto informal-

mente, na linguagem cotidiana e na da mídia, quanto formalmente, nas ciências sociais e 

exatas, o conceito em foco chegou mesmo a se tornar uma forma dominante do pensa-

mento contemporâneo (Dias, 2004, p.166). Forma levada ao extremo por Castells 

(1999), ao propagar a ideia de uma Sociedade em Rede, e incorrer, segundo alguns crí-

ticos, em determinismo tecnológico. 

Genericamente, redes são estruturas formadas por tipos específicos de relações, 

que ligam conjuntos de pessoas, objetos ou eventos (Knoke; Kulinski, 1982 apud Mur-

doch, 1995, p. 745); ou seja, uma noção que pode ser empregada para sinalizar um 

grande número de arquiteturas, das mais variadas naturezas. Há tanto redes diversas 

quanto à sua natureza (sociais, políticas, técnicas, econômicas, empresas, etc.), quanto 

redes concretas e abstratas, assim como são variáveis seu tamanho e consequente abran-

gência espacial. 

Segundo Ernst (1994 apud Castells, 1999, p.209-210), cinco tipos diferentes de 

redes entre empresas na economia global podem ser identificados: 

a) As redes de fornecedores, com diversos tipos de contratos produtivos entre uma em-

presa “focal” e seus fornecedores de insumos; 

b) As redes de produtores, que abrangem todos os acordos de co-produção entre produ-

tores concorrentes, com o objetivo de ampliar a lista de produtos e alargar seu alcan-

ce territorial; 

c) As redes de clientes, constituídas por ligações à frente entre industrias e distribuido-

res, revendedores etc., em mercados domésticos ou internacionais; 
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d) Coalizões-padrão, implementadas por potenciais definidores de padrões globais, vi-

sando captar o maior número possível de empresas a seu produto; 

e) Redes de cooperação tecnológica, para facilitar a aquisição de tecnologias de projeto, 

de processo e de produto; para capacitar empresas a desenvolvê-las, conjuntamente, e 

para permitir acesso comum a conhecimentos científicos genéricos e de Pesquisa & 

Desenvolvimento – P & D (Castells, 1999, p. 209-210). 

Na Geografia, uma das bases conceituais dos estudos de redes é a teoria da re-

de-agente (actor-network theory, de sigla ANT), a qual veio propiciar, nos anos 90, um 

novo tipo de análise geográfica, fundada na perspectiva de espaço relacional. A ANT 

assume a heterogeneidade das redes e procura analisar como processos sociais e materi-

ais (sujeitos, objetos e relações) estão entretecidos no interior de amplos conjuntos asso-

ciativos reticulados; assim, o estudo de tais “topologias de redes” deve levar às formas 

como espaços (entendidos com relações sociomateriais) são organizados em ordens e 

hierarquias (Murdoch, 1998, p.359). Os Ativos de Produção da empresa Petrobras no 

estado são exemplos de uma administração e funcionamento em rede. 
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CAPÍTULO - 2 APORTES INTRODUTÓRIOS: CIDADE – EMPRESA.  A 

PROBLEMÁTICA, HIPÓTESES,  QUESTIONAMENTOS, IMPASSES, 

DESAFIOS – os CAMINHOS da TESE 

 

 

Juntamente com o Estado, os grupos sociais, as instituições, a grande empresa 

é um dos atores do processo de reordenamento do território, controlando a dinâmica de 

acumulação capitalista. Na maioria das vezes, o Estado atua como provedor da infraes-

trutura demandada pela grande corporação capitalista.  

Neste trabalho, a grande corporação é a empresa Petrobras 
__

, uma sociedade 

anônima de capital aberto, cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil. Ela atua 

como uma empresa de energia, nos seguintes setores: exploração e produção, refino, 

comercialização e transporte de óleo e gás natural, petroquímica, distribuição de deri-

vados, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia
6
. 

A presente pesquisa analisa o desenvolvimento da atividade petrolífera, pre-

dominantemente comandada pela Petrobras no estado do Rio Grande do Norte. Nas três 

ultimas décadas; através da Exploração e da Produção (E&P) de sua matéria-prima 
__

 

Petróleo e Gás (P&G) 
__

, essa empresa vem (re)ordenando territórios, criando novas 

territorialidades em grande parte do espaço estadual, principalmente nos municípios de 

Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró, onde se concentram as estruturas essenciais à 

exploração, à produção e ao refino de petróleo.  

Com a formação do território pela cadeia produtiva da atividade petrolífera, al-

guns conceitos geográficos são colocados em evidência, como o conceito de territoriali-

dade que segundo CORRÊA, 1998, p. 251 refere-se ao “[...] conjunto de práticas e suas 

expressões materiais e simbólicas capazes de garantirem a apropriação e permanência 

de um dado território por um determinado agente social, o Estado, os diferentes grupos 

sociais e as empresas”. Uma outra abordagem da territorialidade, constituí no fato das 

pessoas terem consciência de que fazem parte do território e que estão integrados a ele. 

Como destaca Andrade (1998), “a territorialidade corresponde ao processo subjetivo de 

conscientização da população de fazer parte de um território, de integrar ao território”. 

Dimensionar os impactos de ordem econômica, social, espacial e as territorialidades 

produzidas decorrentes da implantação e do exercício da atividade petrolífera nos muni-

cípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró, no Rio Grande do Norte é o propósi-

to maior deste trabalho. Trata-se de uma economia que induziu a novos usos os territó-

rios dos municípios produtores de petróleo, gás e energia (Figura 1), uma economia com 

                                                 
6
 Perfil da empresa conforme disponível em http://petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/ 
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a capacidade de montar e desmontar territórios e seu (re)ordenamento. Mas ressaltamos 

que nossa investigação não só busca interpretar as transformações em curso no território 

do petróleo potiguar, identificando os novos empreendimentos e as mudanças na base 

técnica da economia nos referidos municípios, mas, sobretudo, antecipar, analiticamen-

te, os possíveis efeitos sociais da relação território-empresa.  

A citação no início do parágrafo anterior é baseado em um trecho do artigo 

Corporação e Espaço, uma nota, publicado no livro Trajetórias Geográficas, em que 

CORRÊA, 1998, também analisa o território a partir de uma empresa, e nesse caso, é a 

empresa Souza Cruz. Corrêa realiza uma análise da organização espacial do grupo Sou-

za Cruz, uma grande corporação do ramo de cigarros que, no seu processo de territoria-

lização no Brasil, constituiu o seu espaço de atuação atribuindo papéis específicos da 

produção à comercialização para diferentes localidades e cidades do país. Para a com-

preensão da dimensão territorial dessa empresa, foram analisadas as organizações que 

envolvem a gestão da empresa assim como as ligações com outras corporações; a sua 

expansão e consolidação pelo país; as ligações com outros ramos e com outras empre-

sas. A leitura da trajetória de uma empresa desse porte nos mostra a eficiência e magni-

tude das práticas territoriais das grandes corporações, que, por conseguinte, nos apresen-

tam um feixe de territórios muito bem articulados.  

Uma década depois, Corrêa retoma as análises sobre esta mesma empresa em 

outra obra, Estudos sobre a rede urbana, (2006) onde o referido autor afirma que a 

Souza Cruz em seu complexo de atuação da empresa traz um amplo conglomerado in-

dustrial e uma abrangência em âmbito nacional. No final de seu texto ainda, Corrêa 

mostra que a organização espacial da empresa Souza Cruz foi alterada posteriormente 

ao seu primeiros estudos, e sugere a continuação das pesquisas para esse novo cenário, e 

fica portanto a  proposta para novos estudos aos geógrafos. 

A nossa pretensão é de ser esse novo estudo, lógico que o autor refere-se a 

continuidade dos estudos em relação a Souza Cruz. Mas o tema maior que é a relação 

Corporação – Território materializa-se nessa pesquisa como a continuidade dessas pes-

quisas, dentre outras  tantas em curso nas diversas Pós-graduações em Geografia no 

Brasil. Contudo, lembramos da natureza específica da empresa Petrobras, cuja localiza-

ção, ou de partes dela, depende da geografia do minério que explora. Esse é o diferenci-

al da localização da estrutura de exploração do petróleo. Enquanto outras etapas, como 

o refino e o consumo independem da presença da produção de petróleo. 
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                Figura 1: Municípios norte-rio-grandenses produtores de petróleo  

                Elaboração: Aristotelina Pereira Barreto Rocha 
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A hipótese a ser comprovada como Tese é de que a atividade petrolífera tem 

a capacidade de montar e desmontar territórios, induzir novos dinamismos terri-

toriais nos municípios que compõem a região da Bacia Potiguar (Figura 2), em es-

pecial Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró (Figura 3), onde hegemonicamente 

se localizam as atividades de extração, produção e refino, determinado novas for-

mas e funções do espaço, produzindo territórios para si e criando novas redes de 

circulação de homens, ações, informações, empresas e mercadorias.  

Assim, formulamos os seguintes problemas – cujas apreciações ou buscas de 

respostas e/ou buscadas as suas respostas nos levou a construir a presente Tese: 

 Quais eram as dinâmicas e os padrões das atividades econômicas do Rio Grande 

do Norte, no final da década de 1970 – momento da implantação da atividade pe-

trolífera no estado? 

 Quais os territórios que a atividade petrolífera produziu para si, a fim de viabilizar 

suas atividades de exploração, produção e refino na Bacia Potiguar? 

 Que relação existe entre a atividade petrolífera e os processos de urbanização dos 

municípios de Alto do Rodrigues, Mossoró e Guamaré? 

 Qual a contribuição do exercício da atividade petrolífera para o desenvolvimento 

econômico local das sedes municipais de Alto do Rodrigues, Mossoró e Guama-

ré?  

 Quais segmentos do setor de comércio e serviços surgiram motivados pelo exercí-

cio da atividade petrolífera ou, ainda, quais se tornaram mais dinâmicos? 

 Por que alguns municípios desenvolvem e prosperam mais que outros que rece-

bem os mesmos recursos advindos dos royalties do petróleo? 

 O desenvolvimento da atividade petrolífera nos municípios objeto de nossa análi-

se tem a capacidade de montar e desmontar territórios 
__ 

alterar seus conteúdos e, 

nesse contexto, repercute em novos dinamismos territoriais. Assim sendo, quais 

territórios foram produzidos/montados nesses municípios?  

 Por que em algumas cidades se dá forte relação entre a atividade petrolífera e a  

dinâmica populacional e sua organização territorial? Quais cidades no Rio Grande 

do Norte apresentam essa dinâmica?  

 Sabendo-se que o petróleo é um recurso finito – que segue um ciclo natural de 

vida 
__

, com o esgotamento das reservas petrolíferas, ou seja, com sua contínua 

redução, no estado do Rio Grande do Norte, quais alternativas econômicas susten-
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tariam a dinâmica econômica dos municípios envolvidos? Quais territórios seriam 

desmontados?  

 Quais heranças poderão ser legadas aos municípios envolvidos com a atividade 

petrolífera? 

Sabendo-se que o ordenamento do território é a capacidade de adequar os agen-

tes e a produção de riqueza aos lugares numa perspectiva de desenvolvimento 
__

, quais 

ações do Estado, das empresas e da sociedade poderiam promover esse ordenamento? 

Responder a essas indagações é o desafio que se configura como problemática para a 

realização de nossa tese de doutoramento. 

A área da Bacia Potiguar
7
 é o espaço geográfico ocupado pela indústria de ex-

tração e beneficiamento do petróleo. (Figura 2).  É formada por municípios dos estados 

do Ceará e Rio Grande do Norte. A maior parte dela está localizada no Rio Grande do 

Norte, estendendo-se por uma área de 48 mil km², da Chapada do Apodi até o mar de 

nossa plataforma continental, com produção que atinge a profundidade de 2000 metros. 

Já a região ocupada pela indústria do petróleo exclusivamente em terra, no semiárido 

potiguar, corresponde a uma área geográfica de cerca de 12 mil km² (22,49% do total do 

estado) perfazendo 16 municípios, a saber: Afonso Bezerra, Açu, Alto do Rodrigues, 

Apodi, Areia Branca, Caraúbas, Carnaubais, Felipe Guerra, Gov. Dix-Sept Rosado, 

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

  

                                                 
7 Segundo Richardson (1978, p. 93), um fator importante, no momento de se delimitar uma área de estudo, é estabe-

lecer a região sem cortar a estrutura econômica local. Deve-se procurar não contrariar a ideia de homogeneidade da 

região; porém a maneira mais racional de se delimitar uma área para pesquisa depende dos objetivos. Assim, este 

trabalho tem como fronteira espacial para análise a Bacia Potiguar, dando maior verticalidade, nas análises aos muni-

cípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró. 
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                                       Figura 2: Bacia Potiguar                                                                                             Elaboração a par tir de originais de Edilson Alves de Carvalho              
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                  Figura 3: Área objeto de estudo (Mossoró, Alto do Rodrigues e Guamaré).                                                          Elaboração: Aristotelina Pereira Barreto Rocha
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O arranjo dos objetos da indústria petrolífera, com sua configuração territorial 

distribuída em grande parte na região noroeste do Rio Grande do Norte, pode ser obser-

vado sob o ângulo de um sistema de objetos técnicos, que passaram, localmente, a fazer 

parte do cotidiano de alguns municípios do estado, pois, antes dos anos 80 do século 

XX eram inexistentes no território potiguar. Em muitos dos municípios do estado, as 

relações com a atividade petrolífera se dão de forma indireta, por meio do crescimento 

do mercado imobiliário ou da oferta dos serviços de alimentação, hospedagem, ensino 

técnico especializado e outros serviços.  Reconhecendo o meio técnico como uma “nova 

realidade” intrínseca ao cotidiano do homem pós século XIX, Georges Friedmann, em 

1949 aconselha a considerar o meio técnico como “a realidade com a qual nos defron-

tamos", acrescentando que, por isso, "é preciso estudá-la com todos os recursos do co-

nhecimento e tentar dominá-la e humanizá-la". 

A história desse meio geográfico 
__

 o atual 
__

 pode ser de uma maneira geral, 

dividida em três etapas: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico-

informacional. Neste trabalho é o último que nos interessa para o entendimento do meio 

geográfico do período atual, onde os objetos proeminentes são elaborados a partir dos 

mandamentos da ciência e se servem de uma técnica informacional, da qual lhes vem o 

alto coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas modalidades e às diver-

sas etapas da produção (SANTOS, 1999, p.186-187).  

Assim compreendemos esse espaço integrante do meio técnico-científico-

informacional influenciado pela lógica do mercado. A informação é o vetor fundamental 

do processo social, e os territórios são desse modo, equipados para facilitar sua circula-

ção. Esse meio pode ser entendido pela presença dos vetores verticais e dos horizontais, 

em relação a um determinado lugar. Para Santos (1999), os vetores verticais são: 

 

[...] vetores da modernização a serviço do mercado, que criam normas naci-

onais e globais; trazem desordem às regiões em que se instalam, porque a 

ordem que criam é em seu próprio e exclusivo benefício (SANTOS, 1999, p. 

206). 

 

Quanto aos vetores horizontais, esse mesmo autor considera que são "vetores 

da sociedade civil, de reconstruir a base de vida comum, suscetível de criar normas 

locais, normas regionais... que acabam por afetar as normas nacionais e globais" 

(1999, p.206). Os objetos técnicos da indústria de petróleo distribuídos no Rio Grande 

do Norte, como vetores verticais, exercem uma função de produção a serviço do merca-

do, seguindo as normas estabelecidas pela lógica capitalista nacional e global. Se houver 
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indício de existência de jazida de petróleo em determinada área, logo se instalam os 

objetos técnicos da referida indústria, independentemente da lógica do lugar, que se 

incorpora ou não resiste, mesmo que parcialmente, às novas normas. 

A instalação da atividade industrial de petróleo e suas conexões no semiárido 

potiguar formam redes
8
 geográficas compostas de uma "realidade material" 

__
 infraes-

trutura, pontos de acesso e pontos terminais 
__

 e, da realidade imaterial 
__

 "dado social", 

expresso através da ação de pessoas, mensagens, valores e política. Se este processo 

formam redes e se as redes conectam pontos, em nosso estudo esses pontos seriam os 

territórios apropriados pela grande empresa, leia-se a Petrobras, para viabilizar seu pro-

cesso exploratório, produtivo e de beneficiamento e comercialização. Para Pierre Veltz, 

por exemplo, “o estudo da organização espacial dos fluxos...conforma o estudo mais 

geral das transformações do território”.  Vê-se que o fenômeno globalizador tende a se 

produzir quase acima da decisão do homem, com certo automatismo, em função das leis 

de mercado. Nos dias atuais, há uma tendência de transformação territorial decorrente 

desse fenômeno, na qual a lógica da globalização tem implicado a fragmentação dos 

lugares. Para Geiger (2003), a globalização, ao promover a espacialização da economia, 

atingindo estruturas territoriais tradicionais, na realidade tanto o faz ampliando as for-

mas de organização como fragmentando as estruturas em pequenas unidades. 

Nas condições atuais de amadurecimento do processo de globalização, o terri-

tório tende a ser menos "local" e, simultaneamente, mais mundial, em face da "unicida-

de das técnicas", que caracteriza o presente, pois há significativas mudanças no conteú-

do técnico dos objetos, trazendo consigo alterações em funções que conduzem a uma 

competição entre os territórios. O “fazer” da indústria petrolífera, a exploração, produ-

ção e refino obedece a uma lógica produtiva moderna mundial 

Este estudo sobre os municípios norte-rio-grandenses produtores de petróleo 

apresenta um quadro de referência sobre a produção de petróleo e a influência dos ro-

yalties advindos da atividade petrolífera nesse território, traz contribuições científicas 

que esclarecem os aspectos contemporâneos do fenômeno global sobre o local e dimen-

siona a sua influência dessa atividade no espaço norte-rio-grandense. Portanto, o centro 

de nossa preocupação não foi estudar uma empresa em si, ou as fusões, associações, 

                                                 
8 Manuel Castells apresenta, em A sociedade em rede, uma importante contribuição para o debate sobre 

a morfologia social das sociedades de tecnologia avançada neste início de século. Fundamentando-se em 

amplo conjunto de informações empíricas e numa refinada teoria sociológica, Castells descreve a socie-

dade contemporânea como uma sociedade globalizada, centrada no uso e aplicação de informação e co-

nhecimento, cuja base material está sendo alterada aceleradamente por uma revolução tecnológica con-

centrada na tecnologia da informação e em meio a profundas mudanças nas relações sociais, nos sistemas 

políticos e nos sistemas de valores. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 

1999. 
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negociações e outras relações, mas a mudança regional que ela fundamentalmente 

causa. A região a ser analisada é a porção norte-rio-grandense integrante da Bacia 

Potiguar, composta por 16 municípios. Deter-nos-emos numa análise mais minuci-

osa dos munícipios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró – esse é o nosso re-

corte espacial - tentando identificar e dimensionar os territórios montados nessas 

três Unidades da Federação para o funcionamento da indústria petrolífera.  

Da exploração ao refino toda a realidade se concretiza e assume uma forma ca-

racterística. Tomadas individualmente, as formas geográficas representam modos de 

produção, ou um de seus momentos. A história desses modos é, portanto, a história da 

sucessão das formas criadas a seu serviço. Assim, desse modo, o espaço é um produto 

social, mas é também um componente do fato social, muitas vezes não percebido ou não 

avaliado completamente. Segundo Castro (1992, p.29) sendo o espaço produzido pelas 

relações sociais, o território é um condicionante inescapável dessas relações, organiza-

ções e das inovações que elas propõem. Cada empreendimento ou atividade produtiva 

exerce uma forma particular de interferência. O termo “organização” não implica rela-

ções estáticas, mas dinâmicas e sujeitas a transformações, que são determinadas pelos 

interesses econômicos, mediadas pelas necessidades técnicas, produzindo espaços dife-

rentes dos originais.  

O desenvolvimento e a aplicação da técnica condicionam as transformações 

num dado espaço concreto, constituindo uma rede de fixos (como, por exemplo, termoe-

létricas, oleodutos, gasodutos, vapordutos, aeroportos, portos, etc.), ou seja, infraestru-

turas
9
 que, juntamente com unidades de produção, beneficiamento e escoamento, estão 

estruturadas em forma de rede. Essas estruturas em redes estão presentes nos territórios 

petrolíferos Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró. 

A indústria do petróleo apresenta especificidades em relação a outros tipos de 

empreendimento devido à localização que não pode ser determinada por outros fatores a 

não ser existência do mineral no subsolo, ressalta-se que essa é apenas para a extração, 

leia-se a exploração, pois quanto ao refino na maioria das vezes os critérios técnicos são 

“adequados” a vontade e decisões políticas.  

Essas e outras peculiaridades da indústria petrolífera são destacadas por Piquet 

(2007) em suas pesquisas sobre o referido tema. Para a autora, o fato de as corporações 

que operam no setor atuarem de modo globalizado e organizarem o espaço de maneira 

                                                 
9
 A infraestrutura é o suporte para a produção, a circulação e o consumo das mercadorias geradas pelas atividades 

produtivas em estudo e um dos elementos organizadores e produtores de espaço, influenciando o desenvolvimento 

econômico local.  
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“seletiva e extrovertida” não caracteriza preocupação com o local, onde a extração do 

minério é realizada. No entanto, mesmo não havendo o comprometimento direto da in-

dústria petrolífera com o desenvolvimento regional, os efeitos de encadeamento decor-

rentes da atividade podem trazer “benefícios” ao local.  É possível que um processo de 

industrialização seja desencadeado a partir das possibilidades criadas pelo setor. Dessa 

maneira, “[...] as áreas produtoras funcionam como campos de fluxos, onde se articulam 

sofisticadas redes de unidades industriais, portos, dutos, aeroportos [...]”. (PIQUET, 

2007, p. 23). Além disso, outras atividades de apoio à atividade surgem em torno do 

empreendimento, tais como restaurantes, meios de hospedagens e, de certa maneira, 

muito contribuem para a dinamização econômica da área.  

A indústria do petróleo pode ainda funcionar como um enclave
10

 para as regi-

ões onde se localize ou oferecer benefícios, a depender também da criação de estratégias 

de desenvolvimento. Entendemos que essas “estratégias” deveriam integrar a pauta dos 

programas de governo bem como das discussões dos diversos segmentos da sociedade 

local (associações de moradores, conselhos comunitários, cooperativas de trabalhado-

res/prestadores de serviços dentre outros). As situações em que nominamos de enclaves, 

são, por exemplo, em que o grande volume de riqueza, expressa em alta renda per capi-

ta da população local é totalmente desassociada da pobreza e do atraso em que estão 

inseridas esta população, ou ainda em que empreendimentos não mobiliza a mão de 

obra local – leia-se inercia. 

Já conforme Santos (2004, p.28-29), ao analisar a alienação do espaço do ho-

mem, esse autor afirma que a especialização crescente da produção e a multiplicação 

das trocas, numa base regional, contribuem igualmente para tornar o homem estranho a 

seu trabalho, estranho a seu espaço, a sua terra, transformada praticamente em fábrica. 

Isso, segundo ele, é ainda mais verdadeiro quando se impõe à necessidade de estandar-

dizar a produção, aumentar a produtividade, racionalizar a atividade e, desse modo, uti-

lizar melhor cada tipo de área para determinada produção. “Também o espaço sofre os 

efeitos do processo: a cidade torna-se estranha à região, a própria região fica alienada, já 

que não produz mais para servir às necessidades reais daqueles que a habitam”. Mas 

também não podemos negar que a dinâmica do processo produtivo promove fluidez, 

dinâmica e resultados positivos no desenvolvimento das atividades econômicas. 

Dimensionar, apreender esse “estranhamento” é um dos objetivos desta 

pesquisa. Um exemplo empírico real dele se dá no município de Alto do Rodrigues, 

                                                 
10

 Enclave: terreno ou território encravado em outro. (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. p. 750). 
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onde funciona uma Termoelétrica – a Termoaçu, que mantém relações muito limitadas 

com os munícipes, caracterizando num enclave desterritorializado.  

Em se tratando de analisar as relações cidade / empresa Petrobras, Francisco de 

Oliveira (1987) na obra O elo perdido: classe e identidade de classe, o referido autor 

nesse livro faz diversas análises e considerações sobre o perfil da distribuição da renda, 

mercado de trabalho e outras questões econômicas e sociais que se davam na cidade de 

Salvador – BA e outras cidades baianas volvidas com a indústria petrolífera. Ele afirma: 

“O impacto das atividades da Petrobras – dado seu caráter de quase enclave [...]” Oli-

veira (1987, p.59), ou seja, a situação de enclave ou de quase enclave como Oliveira 

coloca em referência à empresa Petrobras em Salvador, não era a esperada, ou seja, não 

seria essa a expectativa do autor nem tão pouco daquela sociedade. A expectativa era de 

que as relações cidade-empresa fossem intensas, expressas no alto número de funcioná-

rios baianos, na maior circulação de dinheiro no comércio local e outros efeitos dinâmi-

cos e positivos. Em outro contexto, Monié (2006, p. 985), ao analisar as cidades portuá-

rias, nomina esse comportamento de “enclave desterritorializado”. E seria a Refinaria 

Potiguar Clara Camarão em Guamaré no Rio Grande do Norte um enclave ou um quase 

enclave, tal como Oliveira referiu-se a Petrobras em Salvador? Certamente essa pesqui-

sa poderá nas páginas a seguir responder a estas perguntas e dimensionar  os impactos 

da presença da empresa Petrobras em Guamaré. 

Quanto às principais características observadas nos últimos anos, conforme a 

pesquisa inicial
 
de forma mais expressiva nos três municípios objetos de nossa análise 

podem ser resumidas nos seguintes pontos:  

• processo de crescimento acelerado da população dos municípios;  

• nível de renda extremamente concentrado e desigual, especificamente em Guamaré;  

• dinâmica territorial influenciada por um agente estatal de comportamento privado (Pe- 

  trobras). Embora se verifique a presença de outras empresas atuando na exploração e  

  produção, a Petrobras ainda permanece como ator dominante;  

• ampliação e intensificação da inserção em redes globais altamente especializadas;  

• interação e inserção local das atividades e empresas ligadas à indústria para petrolífera  

espacialmente concentrada;  

• ação local diferenciada, que gera um aumento do setor de serviços associados à indús-   

  tria para petrolífera;  

• aumento da oferta de serviços, tais como, restaurantes, meios de hospedagem e outros; 

• acirramento das disputas pelos benefícios dos royalties em todo o âmbito estadual que  

  se traduz por pedidos ao IBGE de revisões e alterações nos limites territoriais, questio- 
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nando mudança/ampliação das linhas limítrofes intermunicipais.  Quanto ao crescimen-

to populacional dos municípios produtores de petróleo, coube nesta pesquisa, investigar 

e analisar se os resultados das estatísticas oficiais estão relacionados com o desen-

volvimento da atividade petrolífera nos municípios e quanto à atuação da Petro-

bras influencia nesses resultados, bem como, fazer um levantamento referente ao 

período anterior a implantação da referida atividade nos municípios. 

As análises preliminares da pesquisa já constatam uma dinâmica populacional 

nos municípios de Guamaré, Alto do Rodrigues e Mossoró, a partir da atuação intensiva 

da indústria petrolífera (Tabela 1). Como resposta à dinâmica populacional, destacamos 

o rápido processo de urbanização, a ampliação da área urbana e o aumento das ativida-

des do setor terciário nos referidos municípios, o que, no entanto, não ocorre de forma 

igualitária nos três referidos municípios objetos de estudo. 

 

Tabela 1 

 

POPULAÇÃO TOTAL MUNICIPAL 

 

Município/Estado 1980 1991 
% 

80-91 
2000 

% 

91-

00 

2010 

% 

00-

10 

Guamaré 3.265     6.082 86,28    8.149 25,36   12.301 33,75 

Alto do Rodrigues 5.447     8.247 51,40    9.499 13,18   12.299 22,77 

Mossoró 145.998 192.267 24,06 213.845 10,09 259.815 17,69 

RN 1.898.172 2.415.567 27 2.777.178 15 3.168.027 14 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, censos 1980, 1991, 2000 e 2010.  

 

A análise censitária em referência à tabela anterior identifica que Mossoró é o 

município com o maior número de habitantes, contudo nos três últimos censos o que 

tem apresentado o maior aumento percentual populacional é Guamaré. E que na maioria 

das vezes o aumento populacional desses municípios superou o registrado pelo estado 

do Rio Grande do Norte. Seriam esses altos percentuais de aumento populacional decor-

rentes da indústria petrolífera? Acreditamos que o pleno processo de desenvolvimento 

que se dá nestes municípios, sua influência na dinâmica de crescimento do espaço urba-

no e as consequências desse crescimento devem ser estudados de maneira integrada, 

para que se possa dimensionar, entender melhor, não somente a lógica do crescimento 

espacial, mas, principalmente, quais territórios a economia petrolífera produziu, quais 

constrói, desconstrói, organiza e sustenta nos referidos municípios.  

Ressaltamos ainda, que os altos percentuais de aumento populacional verifica-

dos nos períodos censitários nos municípios de Guamaré, Alto do Rodrigues e Mossoró, 
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diferem dos demais municípios fora da área do petróleo, que apresentaram resultados 

inferiores a estes comparados. 

A chegada da Petrobras e de várias outras empresas aos municípios objeto de 

nosso estudo exigiu grandes áreas para a instalação das respectivas plantas industriais e 

algumas cidades apresentaram expansão de sua área urbana, que se deu de acordo com 

os interesses envolvidos. Exemplo disso é que foram montados territórios especializa-

dos na prestação de serviços ao setor petrolífero, uma rede hoteleira e de outros meios 

de hospedagem a serviço do setor, haja vista que o espaço não fica imune a essas novas 

lógicas produtivas; pelo contrário, sua reprodução torna-se sistemática, dando sustenta-

ção às novas necessidades da produção e criando no espaço os territórios.  A ação de 

criar, de produzir, territórios é descrita por Guy Debord, numa análise sobre a “a reor-

denação do território”, na qual o referido autor conclui que... 

 

A sociedade que modela tudo o que a cerca construiu uma técnica especial 

para agir sobre o que dá sustentação a essas tarefas: o próprio território. O 

urbanismo é a tomada de posse do ambiente natural e humano pelo capitalis-

mo que, ao desenvolver sua lógica de dominação absoluta, pode e deve agora 

refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário [grifo nosso]. (DE-

BORD, 1997. p. 112). 

 

Diferentemente, contudo, identificamos, em outras cidades envolvidas com a 

atividade petrolífera, que o cenário se restringe – circunscreve-se ao local de implanta-

ção da unidade de produção. A relação com o local é mínima, na cidade são poucas, 

frente à relevância do exercício da atividade ali desenvolvida, ou seja, nesses municí-

pios poucas foram às territorialidades produzidas pela atividade em questão. É o que se 

dá em Alto do Rodrigues e Guamaré. Dando continuidade as análises preliminares, 

faremos nas páginas a seguir uma verificação dos indicadores sociais e econômicos 

dimensionados pelo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. O IDH mede o nível 

de desenvolvimento humano, definido a partir de critérios relacionados a educação, lon-

gevidade e renda
11

. 

                                                 
11

 IDH - É obtido pela média aritmética simples de três subíndices, referentes às dimensões longevidade 

(IDHM-Longevidade), educação (IDHM-Educação) e renda (IDHM-Renda). A metodologia de cálculo 

do IDH envolve a transformação dessas três dimensões em índices de longevidade, educação e renda, que 

variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a combinação desses índices em um indicador síntese. Quanto mais 

próximo de 1 o valor do indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano. 

IDH – Renda - É obtido a partir do indicador renda per capita média, através da fórmula: [ln (valor ob-

servado do indicador) - ln (limite inferior)] / [ln (limite superior) - ln (limite inferior)], onde os limites 

inferior e superior são equivalentes a R$3,90 e R$1559,24, respectivamente. Estes limites correspondem 

aos valores anuais de PIB per capita de US$ 100 ppp e US$ 40000 ppp, utilizados pelo PNUD no cálculo 

do IDHMM-Renda dos países, convertidos a valores de renda per capita mensal em reais através de sua 

multiplicação pelo fator (R$297,23/US$7625ppp), que é a relação entre a renda per capita média mensal 

(em reais) e o PIB per capita anual (em dólares ppp) do Brasil em 2000. 
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Numa análise nacional dos IDHs das unidades da Federação, a situação do es-

tado potiguar não é das melhores (Tabela 2). Tomando-se como parâmetro de compara-

ção os indicadores das regiões Norte e Nordeste, apenas um estado da região Norte 

(Acre) está abaixo do Rio Grande do Norte; os demais da região Norte apresentam indi-

cadores melhores que o do Rio Grande do Norte. Já no âmbito da região Nordeste, no 

conjunto dos estados integrantes da região, o Rio Grande do Norte está numa “boa” 

posição; ou seja, dentre os piores, ele é o melhor. Poderia o Rio Grande do Norte apre-

sentar um índice superior no quadro nacional?  Sabemos que a composição da riqueza 

de um estado provém de diversas “economias” – agropecuária, indústria, comércio e 

serviços, não esquecendo ainda da boa gestão pública dos recursos provenientes dos 

impostos como o ICMS e dos recursos dos royalties do petróleo, mas a capacidade de 

retorno das “economias” em ganhos sociais não obedecem uma lógica de causa e efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
IDH – Longevidade - É obtido a partir do indicador esperança de vida ao nascer, através da fórmula: 

(valor observado do indicador - limite inferior) / (limite superior - limite inferior), na qual os limites infe-

rior e superior são equivalentes a 25 e 85 anos, respectivamente. 

IDH – Educação - Obtido a partir da taxa de alfabetização e da taxa bruta de frequência à escola, conver-

tidas em índices por: (valor observado - limite inferior) / (limite superior - limite inferior), com limites 

inferior e superior de 0% e 100%. O DHM-Educação é a média desses dois índices, com peso 2 para o da 

taxa de alfabetização e peso 1 para o da taxa bruta de frequência. (Fonte: Atlas de Desenvolvimento Hu-

mano/PNUD). 
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Tabela 2 

 

IDH POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO – 2000/2010 

 

2000 2010 

Posição UF IDH Posição UF IDH 

1 Distrito Federal 0,844 1 Distrito Federal 0,874 

2 Rio Grande do Sul 0,809 2 Santa Catarina 0,840 

3 Santa Catarina 0,806 3 São Paulo 0,833 

4 Rio de Janeiro 0,802 4 Rio de Janeiro 0,832 

5 Paraná 0,786 5 Rio Grande do Sul 0,832 

6 São Paulo 0,773 6 Paraná 0,820 

7 Goiás 0,77 7 Espirito Santo 0,802 

8 Mato Grosso do Sul 0,769 8 Mato Grosso do Sul 0,802 

9 Mato Grosso 0,767 9 Goiás 0,800 

10 Espírito Santo 0,767 10 Minas Gerais 0,800 

11 Minas Gerais 0,766 11 Mato Grosso 0,796 

12 Amapá 0,751 12 Amapá 0,780 

13 Roraima 0,749 13 Amazonas 0,780 

14 Rondônia 0,729 14 Rondônia 0,756 

15 Tocantins 0,721 15 Tocantins 0,756 

16 Pará 0,72 16 Pará 0,755 

17 Amazonas 0,717 17 Acre 0,751 

18 Rio Grande do Norte 0,702 18 Roraima 0,750 

19 Ceará 0,699 19 Bahia 0,742 

20 Bahia 0,693 20 Sergipe 0,742 

21 Pernambuco 0,692 21 Rio Grande do Norte 0,738 

22 Acre 0,692 22 Ceará 0,723 

23 Sergipe 0,687 23 Pernambuco 0,718 

24 Paraíba 0,678 24 Paraíba 0,718 

25 Piauí 0,673 25 Piauí 0,703 

26 Maranhão 0,647 26 Maranhão 0,683 

27 Alagoas 0,633 27 Alagoas 0,677 

        Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano; ONU. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M é outra importante 

variável e será utilizado como parâmetro de análise no presente trabalho, pois poderá 

levar-nos a compreender melhor a relação entre as sociedades locais, a empresa e o de-

senvolvimento econômico.  É preciso ter em mente que o IDH-M é apenas um indicador 

comparativo das condições sociais, não devendo ser tomado como único parâmetro de 

análise. De fato, ele funciona, sim, como um termômetro para a indicação de “regiões 

que necessitam de ações prioritárias para que a qualidade de vida da população seja 

elevada” (POCHMANN; AMORIM, 2004, p. 20). A análise das relações entre os royal-

ties per capita dos municípios petrolíferos do Rio Grande do Norte e os indicadores das 

condições sociais da população oferece subsídios que alertam para que sejam repensa-
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das as formas atuais de investimento das rendas petrolíferas. A correlação dos royalties 

per capita com o IDH municipal demonstra inversão de posição entre os municípios, 

considerando-se as variáveis analisadas. 

Clemente (1994), na obra “Economia Regional e Urbana”, afirma que um dos 

indicadores mais utilizados para representar o nível de desenvolvimento de uma região 

ou de um país é a renda per capita, mas que esse procedimento pode apresentar algumas 

deficiências, principalmente quando não está atrelado a outros indicadores. Uma análise 

abrangente do desenvolvimento requer que consideremos os aspectos econômico, soci-

al, político e cultural. Os fatores econômicos e sociais são costumeiramente considera-

dos em conjunto, devido à grande dificuldade de separá-los de forma satisfatória, e po-

dem ser analisados como representantes do nível de vida da população.  

O crescimento econômico, conforme alguns autores citados por Clemente 

(1994) 
__

 dentre eles, Chamberlin, Robinson, Keynes, Kalecki e Domar 
__

 refere-se ao 

crescimento da produção e da renda, enquanto o desenvolvimento se refere à elevação 

do nível de qualidade de vida da população. É necessário frisar que, em condições nor-

mais, só é possível observar a elevação do nível de qualidade de vida da população a 

partir da elevação de seu nível de renda. Além do mais, se a elevação da renda não for 

superior ao crescimento demográfico, à sociedade como um todo estará empobrecendo, 

e não será adequado falar em desenvolvimento. A tabela a seguir apresenta o IDH-M 

apenas dos municípios produtores de petróleo, nos períodos censitários 1970, 1980, 

1991 e 2000.  
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Tabela 3 

 

IDH-M DOS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE PETRÓLEO DO RN 

 

Município 1970 1980 1990 2000 

Mossoró 0,291 0,465 0,577 0,735 

Areia Branca 0,291 0,465 0,507 0,710 

Macau 0,310 0,438 0,462 0,690 

Alto do Rodrigues 0,207 0,303 0,403 0,688 

Açu 0,260 0,411 0,474 0,677 

Apodi 0,224 0,342 0,441 0,654 

Carnaubais 0,203 0,253 0,385 0,651 

Guamaré 0,237 0,310 0,379 0,645 

Gov. Dix-Sept Rosado 0,241 0,288 0,427 0,637 

Felipe Guerra 0,230 0,336 0,434 0,633 

Pendências 0,225 0,355 0,379 0,631 

Serra do Mel n/d n/d 0,391 0,619 

Caraúbas 0,220 0,355 0,384 0,614 

Porto do Mangue n/d n/d n/d 0,598 

Upanema 0,206 0,296 0,404 0,588 
              Fonte: ONU; IPEA; Fundação João Pinheiro 

 

Em 1970, a média do IDH-M dos municípios produtores de petróleo era 0,255, 

o que caracterizava um baixíssimo desenvolvimento humano. Vale ressaltar que, nesse 

período, a atividade petrolífera ainda não era desenvolvida na região. Em 1980, apesar 

de a média ainda estar muito baixa, os índices dos municípios de Mossoró, Areia Bran-

ca, Macau e Açu apresentaram uma melhora embora isso não tenha sido suficiente para 

que eles alcançassem à média 0,500. 

Em 1991, podem ser observados os primeiros resultados da inserção da indús-

tria petrolífera na região, uma vez que o IDH-M médio teve um acréscimo de quase 

58% em relação aos dados do censo de 1970 e de 22,49% em relação aos da década 

anterior. No entanto, os resultados revelam que a maioria dos índices ainda apresentava 

um baixo desenvolvimento, uma vez que a média foi de 0,403. Por outro lado, os muni-

cípios de Mossoró e Areia Branca alcançaram índices de desenvolvimento médio: 0,577 

e 0,507, respectivamente. 

Em 2000, os municípios produtores de petróleo apresentaram um quadro da di-

nâmica socioeconômica de baixo para médio apresentando um IDH-M médio de 0,651. 

Os que tiveram o melhor desempenho foram Mossoró (0,735) e Areia Branca (0,710). 

De modo geral, com base no IDH-M dos municípios da região, no período de 1970 a 

2000 houve uma evolução positiva na dinâmica da área, pois a maioria dos municípios 

deixou a faixa do subdesenvolvimento, passando para o patamar de municípios em pro-

cesso de médio desenvolvimento. 
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Mas este recorte, é insuficiente ainda, para se poder afirmar que o IDH-M des-

ses municípios tem uma relação direta com a atividade petrolífera, pois verificamos 

bons índices em municípios que nada têm a ver com essa atividade, tais como, Acari, 

Angicos, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Ipueira, Jardim do 

Seridó, Martins,  Ouro Branco, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santana do 

Seridó, São João do Sabugi, São José do Seridó e Timbaúba dos Batistas e ainda esses 

municípios possuem IDH-M acima da média do estado do Rio Grande do Norte.  

Relacionando-se royalties, PIB per capita e o IDH-M, observa-se que os resul-

tados não apontam uma correlação direta. Confrontando-se os municípios produtores 

com os demais municípios do estado, o município que tem o quarto maior IDH-M no 

RN é Carnaúba dos Dantas, pequeno município do sertão seridoense do estado, com 

uma população de 6.824 habitantes. O Produto Interno Bruto (PIB) de Carnaúba dos 

Dantas é apenas o 89º maior do estado, e o PIB per capita, o 67º.  Já Guamaré, com 

quase o dobro da população, tem o maior PIB per capta e o quinto maior PIB geral no 

Rio Grande do Norte. A arrecadação é de cerca de R$ 3 milhões, sendo a maior parte 

desse valor proveniente de royalties. Guamaré está entre os municípios mais ricos do 

RN financeiramente, mas, em relação ao IDH-M, ocupa, contraditoriamente, a 54ª posi-

ção, situando-se entre os mais pobres socialmente. Entendemos que os recursos advin-

dos da atividade petrolífera podem e deveriam contribuir para melhores condições soci-

ais dos cidadãos, mas outras variáveis, como a hombridade administrativa no uso dos 

recursos, definem os usos e aplicações de tais recursos.  

A relevância da receita dos royalties do petróleo no orçamento desses municí-

pios justifica a necessidade de se desenvolverem estudos sobre os impactos desses re-

cursos nos índices de desenvolvimento humano, apontando a urgência de investimentos 

em projetos ou atividades econômicas que promovam a melhoria da qualidade de vida e 

uma diversificação das bases produtivas locais para a criação de novas alternativas de 

desenvolvimento sustentável para os municípios, considerando-se que o petróleo tende a 

se exaurir. 

A partir dessa contextualização, chega-se à seguinte questão de pesquisa: O 

pagamento dos royalties aos municípios tem promovido alguma mudança significativa 

no Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios? Quanto representa economi-

camente esse recurso na receita desses municípios? E na composição dos demais indi-

cadores? 
__ 

dos econômicos? Como o exemplo do PIB, as receitas advindas dos impos-

tos 
__ 

ICMS, ISS, dentre outros 
__

 têm relação com a exploração e a produção de petró-

leo e seus derivados nos referidos municípios? 
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O efeito multiplicador dessa renda gerada beneficia um pequeno grupo, que 

compreende desde proprietários de pequenos sítios a grandes proprietários de fazendas 

nas regiões Oeste e do Vale do Açu, fazendo florescer uma classe média alta em pleno 

semiárido potiguar. Há também situações em que a área produtora está em assentamen-

tos rurais, nesse caso conforme determina a Lei 9.478 de 06 de agosto de 1997 artigo nº 

45, nominado de Contrato de Participação Especial, os recursos são rateados entre os 

assentados. O estado do Rio Grande do Norte destaca-se com o maior número de pro-

prietários de terra recebendo tal participação (Tabela 4).  Em nossas pesquisas de campo 

iniciais vimos que a grande maioria das famílias beneficiadas com pagamento da parti-

cipação especial não retornam com esses recursos a economia local, ou seja, não con-

vertem os recursos em uma atividade produtiva, em sua maioria são eles apenas rentis-

tas, ou seja, vivem da renda – gastam e consomem sem pensar no futuro e com isso a 

cidade perde a oportunidade de dinamizar a sua economia local, como exemplo, a inici-

ativa de criação de uma pequena empresa que gerasse  empregos e também a não de-

pendência exclusiva de sobrevivência da exploração de petróleo. 

 

Tabela 4 

 

VALORES PAGOS a PROPRIETÁRIOS de TERRA – 2010 

 

 

N° de proprietários regulariza-

dos
1 

Pagamento total
2
 (R$) 

  
 

  
Brasil 1.873 91.801.551 
  

  
Amazonas    1 22.015.998 
Ceará    4      792.257 
Rio Grande do Norte 1063  24.916.907 
Alagoas   57   9.051.903 
Sergipe 208   15.736.911 
Bahia 443 14.005.898 
Espírito Santo   97   5.280.677 
      

Fonte: Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2010. p. 92.   

ANP/SPG, conforme a Lei n° 9.478/1997 e o Decreto n° 2.705/1998. 

Notas:  
1
 Reais em valores correntes. 

  

2
 Foi utilizado regime de caixa na elaboração da tabela.  

3
 Os valores de pagamentos são líquidos (sem incidência de imposto de renda). 

4  
Os valores indicados para os pagamentos totais são relativos às propriedades regularizadas (pagamentos 

aos proprietários) e não-regularizadas (depósitos em poupança). 
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Figura 4: Poço em propriedade rural no município de Gov. Dix-Sept Rosado 

Foto: George Indarsane Lall Junior, [s.d.] 

 

Outra referência da organização socioeconômica da atividade petrolífera são os 

investimentos na infraestrutura de transporte no Rio Grande do Norte. Foram realizadas 

algumas obras pela empresa Petrobras, com ou sem a participação do Estado: constru-

ção da Estrada do Óleo (65 km); implantação e pavimentação asfáltica da RN-408 (Car-

naubais); reconstrução das rodovias RN-117 e RN-118 (Mossoró-Caraúbas e Açu-

Macau). Contudo, vemos que os investimentos por parte do gestor público em outros 

segmentos, como construir e/ou equipar hospitais e escolas são poucos frente aos recur-

sos recebidos mensalmente pelos municípios advindos dos royalties. 

Quanto ao investimento dos royalties, em referência aos três municípios objeto 

desse estudo, o demonstrativo a seguir, apresenta os municípios de Alto do Rodrigues e 

Guamaré com baixa aplicação em investimento desse recurso. Ou seja, Alto do Rodri-

gues e Guamaré estão entre os que menos realizam investimentos dos recursos advindos 

dos royalties, e assim retornarem em forma de bens e de serviços, para o município e 

para os cidadãos (Tabela 5). 
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Tabela 5  

DEMONSTRATIVO DE ROYALTIES E INVESTIMENTOS MUNICIPAIS NO RN 

– 2006 

 

Município 
Receita de Ro-

yalties (R$) 
Despesas de 

 Investimentos (R$)* 
Aplicação em  

Investimento (%) 
Carnaubais  1.973.903,55      148.843,00  7,5 
Porto do Mangue 4.657.637,93      778.311,00 16,7 
Macau  22.377.562,99  4.751.369,00 21,2 
Areia Branca  10.789.404,56  3.048.065,00 28,3 
Alto do Rodrigues  3.861.633,48  1.285.716,00 33,3 
Guamaré  22.318.391,10   9.996.438,00 44,8 
Felipe Guerra 3.561.519,52 1.639.874,00 46,0 
Serra do Mel 1.680.534,14    844.706,00 50,3 
Caraúbas 2.005.872,16  1.164.498,00 58,1 
Gov. Dix-Sept Rosado 3.551.886,63  2.290.536,00 64,5 
Pendências 3.009.687,41  2.039.484,00 67,8 
Açu 3.381.246,78  2.452.750,00 72,5 
Apodi  3.068.003,39  2.536.714,00 82,7 
Upanema 2.000.929,22  1.707.674,00 85,3 
Mossoró  24.834.159,54 24.617.004,00 99,1 
Total 88.238.212,86 59.301.982,00 52,4 
Fonte: Base de Pesquisa Royalties do Petróleo, da Universidade Cândido Mendes – Campos 

*Despesas classificadas no código 4.4.00.00.00 da Portaria nº 163, incluindo despesas com instalações, 

equipamentos e material permanente, aquisição de imóveis e inversões financeiras. 

 

As prefeituras com baixo índice de investimento não podem ser acusadas de es-

tar contrariando a legislação, já que a chamada “nova lei do petróleo” – Lei 9.478, pro-

mulgada em 1997 e que aumentou as receitas de royalties – não determina, nem reco-

menda a forma como os royalties serão aplicados, tampouco veda algum tipo de aplica-

ção. Ela se sobrepôs às leis anteriores, como a de 1989, que proibia o uso desse dinheiro 

para pagamento de dívidas e despesas com pessoal, à de 1986, que obrigava a destina-

ção para áreas como energia, pavimentação de rodovias, proteção ao meio ambiente e 

saneamento básico. 

Assim, a questão é mais ética do que legal. O entendimento da sociedade é que 

esse recurso seja destinado à promoção social; portanto que a solução seria mudar a 

legislação federal e criar comitês dos royalties do petróleo, com integrantes da socieda-

de civil organizada, para deliberar sobre o assunto e, principalmente, “fiscalizar” a utili-

zação desses recursos pelos gestores públicos. A partir das relações entre o Estado, as 

firmas, as organizações sociais e os próprios indivíduos, seria possível refletir sobre o 

processo dinâmico de produção dos territórios e para assim, construir uma gestão terri-

torial efetivamente participativa e voltada para as necessidades reais da sociedade local. 

Ao longo de pouco mais de trinta anos de exploração e produção de P & G no 

Rio Grande do Norte por meio da empresa Petrobras, foram muitas as transformações 
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ocorridas nesse espaço, seja as sociais, as econômicas, as da paisagem, dentre outras 

que justificam esta pesquisa. É grande a importância que a economia movida pela ex-

ploração e produção de petróleo e gás representa para o estado e os municípios, haja 

vista o Rio Grande do Norte ser atualmente o maior produtor de petróleo em terra e o 

terceiro maior produtor (terra + mar) nacional, conforme expressa a tabela a seguir:  

 

Tabela 6  

 

PRODUÇÃO de PETRÓLEO por UNIDADE da FEDERAÇÃO e LOCALIZA-

ÇÃO (TERRA e MAR) – 2010 (bep) 

 

Produção em terra Produção total (terra+mar) 
Estado Nº de barris Estado Nº barris 

Rio Grande do Norte 18.496.670 Rio de Janeiro 615.719.016 
Bahia 16.097.327 Espírito Santo 82.846.945 
Amazonas 13.487.680 Rio Grande do Norte 21.513.273 
Sergipe 12.442.485 Bahia 16.452.729 
Espírito Santo 4.969.519 Sergipe 15.613.624 
Alagoas  2.100.881 São Paulo 15.613.624 
Ceará 698.037 Amazonas 13.487.680 
Rio de Janeiro - Ceará 3.038.707 
São Paulo - Alagoas  2.189.180 

Fonte: ANP - Boletim Mensal de Produção, conforme o Decreto n.º 2.705/98. 

Notas: Petróleo: óleo e condensado.  

            Não inclui LGN (GLP e C5+). 

            (bep) = barril equivalente de petróleo. 

 

Desde o início da atuação da Petrobras no estado, muitas transformações se de-

ram nos municípios envolvidos com essa atividade. Dentre os municípios produtores, 

destacamos e selecionamos como objeto de análise Alto do Rodrigues, Guamaré e Mos-

soró. Essa escolha se justifica por diversas razões: por um desses municípios estarem 

entre os maiores produtores de petróleo e/ou gás do Rio Grande do Norte, destacando-

se, portanto como os maiores recebedores de royalties oriundos da exploração e produ-

ção. Além disso, duas situações antagônicas despertaram nossa atenção: identificamos e 

dimensionamos muitas mudanças, transformações econômicas, sociais e espaciais em 

dois desses municípios 
__ 

Mossoró e Guamaré; no entanto, opostamente a Mossoró, o 

município de Guamaré não apresenta muitas obras de infraestrutura urbana, como vias 

pavimentadas, hospitais, praças, universidades, nem aumento do número de residentes, 

tal como atestamos em Mossoró, pelas estatísticas oficiais.  

A escolha dos três municípios também se deu por neles funcionarem as mais 

importantes estruturas de produção e refino do petróleo e do gás da Petrobras no Rio 

Grande do Norte, a saber: 
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Em Alto do Rodrigues foi instalada uma termoelétrica para geração de energia 

elétrica e vapor de água utilizando gás natural como combustível. Na atualidade o vapor 

ali produzido é injetado nos poços de petróleo, a fim de aumentar e prolongar sua pro-

dução de petróleo. O município ainda sedia um Ativo de Produção, que gerencia admi-

nistrativamente vários municípios de seu entorno.  

Mossoró também sedia um Ativo de Produção 
__ 

o ATP-MO, congregando ou-

tros municípios, e centraliza o maior número de departamentos e setores da empresa no 

interior do estado. É esse município que, desde a implantação da atividade petrolífera no 

RN pela Petrobras, apresenta o maior número de rebatimentos na cidade, expressas na 

expansão desta, em seu aumento populacional e no fato de ela dispor da maior rede ban-

cária, de comércio e de serviços fora da capital, o que a coloca como a segunda maior 

cidade do estado.  

Por último, no município de Guamaré, os territórios montados pela atividade 

petrolífera são extremamente tímidos. Apesar de estar ali instalada a única estrutura de 

beneficiamento e refino do estado, a refinaria Potiguar Clara Camarão, cuja criação exi-

giu conhecimento e pesquisa, contudo, a cidade não dispõe de bons indicadores educa-

cionais, seja na educação básica, seja no ensino superior, e nela inexistem universida-

des. E, ainda, opostamente a Mossoró, Guamaré não apresenta expressiva oferta de co-

mércio, nem de serviços educacionais técnicos profissionalizantes, muito menos ensino 

superior. 

Mas anteriormente a implantação e ao desenvolvimento da indústria petrolífera 

no Rio Grande do Norte, qual era o cenário econômico do presente momento? Quais 

atividades eram hegemônicas no Estado? Conhecer e compreender esse cenário é im-

portante para o entendimento dessa nova atividade econômica para o desenvolvimento 

da nossa sociedade. A seguir apresentamos as principais atividades econômicas atuantes 

no período que antecede e no momento da implantação da atividade petrolífera no Rio 

Grande do Norte. 
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CAPÍTULO - 3 A DINÂMICA ECONÔMICA POTIGUAR NA DÉCADA DE 

1970 

 

 

A instalação administrativa, de exploração e produção da empresa Petrobras no 

estado do Rio Grande do Norte se deu na década de 1970. Naquele período o estado 

enfrentava situações difíceis em sua economia. Era um momento de mais uma grande 

seca no interior do estado (1978 – 1983), de fechamento de muitas indústrias do setor 

têxtil e de elevado número de desempregados também em decorrência da mecanização 

da atividade salineira, mas, derivado ao mesmo tempo pela modernização deste setor e 

de uma cultura agrícola nova, também modernizada, a fruticultura irrigada. Como ve-

mos essa foi uma década de grandes transformações, seja pelo enfrentamento da escas-

sez, fruto da seca e do desemprego, seja pela abundância, atribuída a maior produtivida-

de alcançada pela modernização das suas atividades industriais e agrícolas. Somado a 

tudo isso um novo fenômeno – a produção e exploração de petróleo em terras potiguares 

por meio da empresa Petrobras. 

Os segmentos de comércio e serviços eram dinâmicos? Estavam concentrados 

em que cidades? Ou seja, em qual contexto socioeconômico a empresa Petrobras che-

gou ao Rio Grande do Norte? Responder as estas perguntas e a tantas outras. Conhecer 

o cenário socioeconômico estadual à instalação da empresa Petrobras no Rio Grande do 

Norte é o objetivo deste capitulo. Como a referida empresa instala-se no Rio Grande do 

Norte em 1979, tomaremos como marco temporal inicial a compreensão da realidade 

socioeconômica do estado o período da década de 1970. 

Mas economicamente e socialmente quais atividades econômicas expressivas 

eram desenvolvidas no estado neste período? Em diversos trabalhos já realizados sobre 

o desempenho da economia do Rio Grande do Norte na década de 1970, há uma inter-

secção nas conclusões de todos eles: o incipiente desenvolvimento industrial do estado
12

 

atribuídos a questões politicas, econômicas e estruturais anteriores. Portanto quando 

necessário, ora faremos um breve recuo anterior a década de 1971 ora será a referida 

década o nosso ponto de partida para a análise. 

Três grandes ciclos, do açúcar, do ouro e do café, marcaram fortemente a eco-

nomia nacional, simultaneamente ou não, ainda houveram ciclos menores – do algodão, 

da borracha, do cacau, do gado, e do fumo que exerceram papel auxiliar dos principais 

                                                 
12

 Sobre esse assunto merecem ser consultados: Clementino (1990), Fernandes (2007) e Silva Araújo 

(2009). 
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ciclos. Guardando as devidas proporções, o estado do Rio Grande do Norte também 

teve seus ciclos econômicos – o do açúcar, do gado, da cera da carnaúba, do sisal, da 

scheelita e do algodão.  

Das atividades econômicas desenvolvidas no Rio Grande do Norte na década 

de 1970, selecionamos a cotonicultura, a salicultura e a fruticultura como referência 

para apresentar a economia estadual no referido período. Ressaltamos que a salicultura e 

a cotonicultura eram desenvolvidas já há bastante tempo, desde os idos da década de 

1800, e segundo Cascudo, 1955, p.388 eram frutos de exigências climáticas antagôni-

cas, pois “as longas estiagens matavam o algodão e conservavam o sal mais puro nos 

aterros; depurando-o das impurezas. Nas grandes invernadas, as salinas desapareciam 

na enxurrada e os algodoais aproveitavam o poder d’água do céu.”. Quanto à fruticul-

tura irrigada, o desafio era produzir frutos em grandes quantidades, de forma tecnifica-

da, esta atividade começa no final dos anos de 1960 e início da década de 1970 e firma-

se no estado como uma economia. E mais recentemente a pequena propriedade familiar 

foi incorporada à nova ordem produtiva através da produção integrada que é “dirigida” 

pelo grande capital que padronizou os métodos de produção bem como a tecnologia a 

ser empregada no processo produtivo em prol da obtenção de determinada qualidade do 

produto. 

 

 

3.1 A salicultura norte-rio-grandense na década de 1970 

 

A salicultura é uma das mais antigas atividades econômicas desenvolvidas no 

estado e ainda ativa. O que mudou no seu processo produtivo ao longo dos séculos foi a 

introdução de técnicas modernas que possibilitaram maior produtividade de sal mari-

nho, o processo produtivo mais limpo e seguro, redução dos custos de produção e a re-

dução da mão-de-obra trabalhadora. 

A diretriz da política econômica desenvolvimentista do Governo de Juscelino 

Kubistschek de Oliveira em 1955 estava voltada para a consolidação da industrialização 

Brasileira e orientava-se, no sentido de congregar a “iniciativa privada – acrescida 

substancialmente de capital e tecnologia estrangeira – com a intervenção contínua do 

Estado, como orientador dos investimentos através do planejamento. O governo se 

transforma em instrumento deliberado e efetivo do desenvolvimento econômico”. (BE-

NEVIDES, 1976, p.202).Para tanto, seria necessário integrar o país, reduzir os desníveis 

regionais, modernizar a economia e reformular o processo político, colocando em cena 
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novos atores. Essa era a receita do diagnóstico para uma região específica, no caso a 

região Nordeste, onde o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – 

GTDN
13

 - pensava o desenvolvimento regional. 

 
Pela ótica do planejamento inaugurada pela Sudene

14
 no início dos anos 60, ti-

nha-se enxergado a possibilidade de alterar o quadro de atraso e estagnação 

que se encontrava o Nordeste através de um conjunto de transformações eco-

nômicas consolidadas na estratégia regionalista. (VIDA INDUSTRIAL, 1984, 

p.38). 

 

E essas transformações passaram a ser orientadas pela intensificação dos inves-

timentos industriais com os quais se pretendia consolidar a economia da região Nordes-

te (papel antes exercido pelas exportações para o exterior).  

A Sudene teve papel decisivo para o desenvolvimento econômico do Rio 

Grande do Norte,  muitas atividades industriais foram modernizadas no estado com o 

seu apoio fiscal. Contudo, a política de industrialização modernizada deveria atender a 

três objetivos: criar empregos para a massa populacional desempregada pela sazonali-

dade dos empregos na região; criar uma classe dirigente nova, de capitalistas industriais 

e reter na região os capitais formados em outras atividades econômicas que estiveram 

propensos à migrarem para mercados de maiores retornos. (GTDN, 1978). 

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, alarga-

das durante os anos da década de 1950. O estado do Rio Grande do Norte também sofreu 

os efeitos dessa política de industrialização principalmente na atividade salineira e na sua 

indústria têxtil. A substituição de trabalho por capital faz parte das iniciativas de intensi-

ficação dos investimentos industriais, propostas pelo GTDN. Especialmente, ter-se-ia a 

tentativa de soerguer as Indústrias tradicionais do Nordeste, com re-equipamento e mo-

dernização, em que segundo Pellerin, (1976) havia 

 
[...] um duplo objetivo em termos de ocupação: preservar o setor industrial que 

proporcionaria maior volume de emprego na região e sustar a deterioração de-

corrente do seu esclerosamento. É bem verdade que o re-equipamento e a mo-

dernização deste setor levaram posteriormente à liberação de uma parcela de 

mão-de-obra ocupada. Entretanto numa economia de mercado, este foi o preço 

indispensável à recuperação deste ramo industrial. 

 

                                                 
13

 O diagnóstico - documento formulado pelo GTDN tem com título “Uma política de desenvolvimento 

econômico para o Nordeste”, consubstanciado em 1959. 
14 

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) fora criada no final dos anos de 1950 

para modificar a realidade da estrutura econômica e social daquela região, seus desequilíbrios econômicos 

e sociais, dado que esta era a principal questão regional naquele momento.
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Assim, foi-se constituindo o mercado regional, pois a desigualdade se fortale-

cia e se manifestava em nível de produto e em nível de valor e apropriação. Saíam os 

produtos primários e chegava o produto industrial, artesanal ou manufaturado, realizan-

do seu valor como mercadoria. Oliveira (1981) assinala que o produto industrial real 

cresceu, segundo estatísticas oficiais, mas que, com a conjugação dos salários reais 

mantidos baixos e a crescente produtividade do trabalho, as taxas de acumulação reais 

foram muitas vezes superiores àquelas calculadas pela contabilidade nacional. E ele 

acrescenta que  

No momento, pois em que a expansão do sistema capitalista no Brasil tem seu 

lócus na região Sul comandada por São Paulo, o ciclo toma espacialmente a 

forma de destruição das economias regionais, ou das regiões. Esse movimento 

dialético destrói para concentrar, e capta o excedente das outras regiões para 

concentrar o capital. (OLIVEIRA, 1981, p.65-66). 

 

E, no caso específico desse período, a respeito do mercado de trabalho no Rio 

Grande do Norte, este também apresentava fragilidades. Mais especificamente, estas 

eram bem mais acentuadas, em face das particularidades da natureza de suas atividades, 

somadas à sazonalidade de suas Indústrias: de cera de carnaúba, salineiras, das usinas de 

algodão e de oiticica, que ainda existiam no estado. 

Em meados da década de 1950, a salinicultura passou a sofrer as repercussões 

do surto industrializante que se processava no país, principalmente da indústria química. 

Até esse período, a produção salineira do Estado era manual, não tendo capacidade sufi-

ciente para competir com os produtores nacionais (Rio de Janeiro), nem tão pouco in-

ternacionais nem para atender uma grande demanda do sal pela Indústria Química Naci-

onal, que se encontrava em crescimento e requeria uma suficiência, tanto em quantida-

de, como em qualidade do sal nacional.  

Todo o processo produtivo e de transporte, desde os primórdios da produção 

salineira, era manual. Esta foi a forma usual de extração do sal marinho, obtido através 

da evaporação solar. Feita de forma rudimentar, utilizava, em larga escala o trabalho 

braçal do homem para sua efetivação. Era um trabalho bastante insalubre, pela excessi-

va exposição às intempéries e ao constante exercício do esforço físico (Figura 5).O pro-

cesso se dava em duas etapas básicas: a primeira se iniciava com a quebra da laje de sal 

formada nos cristalizadores, de forma manual, com auxilio de ferramentas (chibanca, 

pá, picareta, enxada), podendo o sal ser colhido a partir de 5 cm de espessura; a segunda 

consistia no transporte do sal dos cristalizadores para o aterro, utilizando-se carros de 

mão.  
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O sal era empilhado a céu aberto para que se iniciasse o processo de "cura" 

(perda de umidade e diminuição dos níveis de cálcio e magnésio pela ação da chuva e 

do vento). Essas etapas do processo foram largamente utilizadas até o início da década 

de 1970, municípios como Mossoró, Galinhos, Guamaré, Macau, Areia Branca, Porto 

do Mangue e Grossos a atividade industrial que mais empregava até à década de 1970 

era a salineira, quando foi introduzido o processo mecanizado em quase todas as salinas 

do estado.  

A colheita mecânica é um processo totalmente diferente da colheita manual, 

embora tenha o mesmo objetivo. Nesse processo, utilizam-se, essencialmente, equipa-

mentos mecânicos na extração do sal das lajes dos cristalizadores, que devem estar, no 

mínimo, com 15 cm de espessura. Então, as enchedeiras quebram e recolhem o sal para 

caminhões-caçamba ou pequenas caçambas, atreladas a tratores (quibraz), que fazem o 

transporte da área de cristalização para o aterro, onde o sal é lavado e empilhado. 

 Esse processo dispensa a mão-de-obra direta do homem, com exceção apenas 

de operadores nas máquinas e equipamentos utilizados na colheita, transporte e lavagem 

(Figura 6). Numa segunda fase desse processo, faz-se a lavagem, a moagem, o refino e 

comercialização: isso no caso das grandes salinas. Nas pequenas, o sal é levado direta-

mente dos cristalizadores para os caminhões e posteriormente para os depósitos, lavado-

res ou armazéns de sal.  A mecanização ofereceu as vantagens de uma maior rapidez e 

aumento no volume colhido, além de possibilitar ampliação das áreas de produção e 

também uma melhor qualidade do sal. Segundo Fernandes (1995), a mecanização 

 

[...] elevou a produtividade das salinas. Pelo processo de produção manual 

se obtinha 52,7 Kg de sal por m²/ano, pelo processo moderno esta produtivi-

dade cresceu para 300 Kg de sal por m²/ano, havendo consequentemente um 

enorme barateamento da produção, chegando uma redução de até 70% em 

relação aos custos exigidos pela produção manual. 
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Figura 5: Trabalhadores transportando sal para a barcaça no período anterior a mecani- 

                zação 

Foto: Manoelito Pereira / Acervo Museu Lauro Escóssia em Mossoró, [s.d.]. 

 

 
Figura 6: Retirada mecanizada de sal dos cristalizadores - transporte de sal por esteiras seguindo para  

                lavagem controlada por apenas um trabalhador - Salina em Macau 

Foto: Moraes Neto, dez. 2011. 
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 As salinas foram mecanizadas, acompanhando uma tendência nacional de ino-

vação tecnológica, em decorrência das próprias leis da economia, procurando diminuir 

os custos e aumentar a produção. No caso da atividade salineira, porém, isso só poderia 

ser feito com a passagem de uma produção extensiva para uma produção intensiva, em 

que o fator trabalho teria que diminuir, enquanto cresceria sobremaneira o fator capital.  

Nesse quadro de referência, a mecanização foi definida como o único meio de 

sobrevivência da Indústria Salineira embora, dessa forma, a mecanização tivesse pro-

movido o desemprego e gerado conflitos sociais principalmente nos espaços urbanos 

das cidades produtoras de sal. 

De acordo com Carvalho Júnior (1982), as salinas, do município de Mossoró, 

antes da mecanização, empregavam até 1.000 homens no período da colheita; com a 

mecanização, 90% da população operária foi dispensada. Em virtude da sua substituição 

pela máquina, muitas salinas foram fechadas por não possuírem capital suficiente para a 

sua mecanização, e dezenas de grandes, médias e pequenas empresas passaram para o 

controle de grandes Grupos Econômicos Internacionais (Tabela 7). 

Obedecendo a essa dinâmica, a Sociedade Salineira do Nordeste – Sosal, con-

trolada por Antônio Florêncio de Queiroz, com sede em Natal, passou para o domínio 

do grupo norte-americano Daw Chemical; a Companhia Comércio e Indústria do Nor-

deste – Cirne, sob o controle de Paulo Ferraz, com sede no Rio de Janeiro, foi vendida 

ao grupo holandês Akzo; a empresa Henrique Lage Salineira, controlada por Francisco 

Bacaiúva Catão, com sede na Bahia, associou-se ao grupo italiano Nora, passando a ser 

denominada de Nora Lages. Esses três grandes grupos passaram a controlar 80% da 

produção do sal norte-rio-grandense, absorvendo em seguida 90 pequenas e médias em-

presas das 120 existentes no estado. (Fernandes, 1995).Com a compra das maiores sali-

nas por partes desses investidores, as demais, médias e pequenas, foram pouco a pouco 

sendo incorporadas aos Grupos Estaduais que ainda permaneceram na atividade. 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 capi-

tal multinacional.  

As empresas salineiras que não se consorciaram a grupos extra-regionais ou 

multinacionais implantaram o processo de modernização com recursos da Sudene, cole-

tados através do mecanismo do artigo 34/18
15

, de incentivos fiscais ou por meio de fi-

nanciamentos bancários fecharam.  

                                                 
15

 Artigo 34/18 - FINOR, originalmente destinado por inteiro a incentivar a industrialização no Nordeste. 

Foi, no entanto, desviado para destinações tão díspares como a pesca, o reflorestamento, o turismo, a 
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Tabela 7 

 

SALINAS AGRUPADAS – 1975 

 

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 C. Sá (Grupo RN) 02 

Cosme Rodrigues (Grupo RN) 02 

TOTAL DE SALINAS AGRUPADAS 93 
Fonte: Relatório apresentado ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em abril de 1975, pelo então 

Deputado Federal Antônio Florêncio. 

 

 

Uma outra fonte de análise da situação salineira da época seria o comparativo 

da produção (ano/toneladas), obtida no período de 1970 a 1974. Inegavelmente a produ-

ção cresceu significativamente, contudo não mais distribuída em muitas pequenas e mé-

dias salinas, como ocorria antes da mecanização, mas com uma concentração de 86,7% 

da sua produção nas grandes empresas conforme demonstra a Tabela 9 referente ao mu-

nicípio de Mossoró. 

 

Tabela 8 

 

RIO GRANDE DO NORTE - PRODUÇÃO de SAL (t) (1970 a 1974) 

 

1970 1971 1972 1973 1974 

201.537 235.303 511.075 366.075 329.916 

            Fonte: DNPM 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
indústria aeronáutica, cabendo à SUDENE em 1982 apenas 21,6% do montante global dos fundos. Por 

um lado, esse artigo permitiu o aumento de recursos destinados para o NE, no período de 1961 a 1971, 

mas por outro lado, restringiu sobremaneira a proposta inicial da Sudene: criar na região uma nova classe 

capitalista produtiva, dinamizar, modernizar e tornar autônomo o setor industrial. 
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Tabela 9 

 

MOSSORÓ - PRODUÇÃO de SAL (1972 a 1976) 

 

CATEGORIA DE PRODUTORES PRODUÇÃO SAL (T / ANO) % 
Pequenos 38.360 2,5 
Médios 97.578 6,3 
Grandes Oligopolistas 1.346.000 86,7 
Artesanais 70.000 4,5 

Total 1.551.938 100,0 
Fonte: Associação Brasileira de Extratores e Exploradores de Sal – ABERSAL. 

 

A incapacidade dos capitais regionais para financiamento de setores, como a 

indústria salineira, que exigiam grandes investimentos, resultou, portanto, em um pro-

cesso produtivo que conduziu as empresas nacionais a confrontar-se com as internacio-

nais e a se associarem ao capital estrangeiro ou a se agruparem internamente, o que re-

sultou em grandes unidades produtivas com maior poder de acumulação.  

Esse novo empresariado, que passou a dominar todo o processo de produção e mo-

agem da atividade salineira norte-rio-grandense, não somente mudou o secular fazer/artesanal 

do sal, mas a vida daqueles que por não incorporarem os processos inovadores, foram excluí-

dos das atividades produtivas. Isto ocorreu, seja para o refino, seja até mesmo no transporte 

dos tanques para os depósitos, que agora não mais requisitava os carros de mão, substituídos 

pela esteira mecânica, pelas enchedeiras (tratores) e pela caçamba veicular, com capacida-

de de transportar milhares de quilos em tempo menor. Esse desemprego em massa não 

só imprimiu marcas no homem, (sentimentos de perda, exclusão ou ausência de espe-

rança), mas também imprimiu marcas no espaço urbano mossoroense, onde o sal era 

moído e refinado, pois foram muitas as pequenas moageiras fechadas, que, ao cerrarem 

as suas portas, acarretaram segundo Felipe (1982, p.66),  [...] dificuldades imensas para 

os moedores de sal de Mossoró, que só no bairro da Paraíba (Av. Alberto Maranhão e 

R. José de Alencar), criavam cerca de 540 empregos diretos, no início dos anos sessen-

ta.  

A intensificação do processo de internacionalização da economia salineira lo-

cal, através da desnacionalização das salinas locais, a partir do início da década de 1970 

iria gradativamente proporcionar um novo conteúdo à dinâmica dessa indústria, impri-

mindo, nas décadas seguintes, um ritmo acelerado ao processo de urbanização das cida-

des e profundas alterações na organização do território municipal.  

A mecanização do parque salineiro, ao provocar desemprego em massa, trans-

formou os municípios salineiros em lugares de sérias tensões sociais e gerou a adoção 

de políticas orientadas para a absorção de grande parte da mão-de-obra excedente e da-
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queles que chegavam no sentido campo-cidade. Mossoró, como a maior cidade da regi-

ão Oeste do Estado, era naturalmente tida por todos os munícipes vizinhos como o lugar 

para achar emprego. Neste sentido, destaca-se a realização de cursos de técnicas agrí-

colas, promovidos pelo estado, visando à readaptação profissional dos trabalhadores 

salineiros desempregados. A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte atuou 

como executora desses cursos, patrocinados pelo extinto programa intensivo de prepa-

ração de Mão-de-Obra - PIPMO - do Ministério do Trabalho, com a participação da 

então Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM
16

 -, através de instrutores. 

Por iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores nas Salinas, terras foram adquiridas, cri-

ando a Comunidade de Bom Destino, que visava assentar os trabalhadores aposentados.  

Guardando as devidas proporções, mas com objetivo semelhante, a partir de 

1972, foi implementado o Projeto de colonização da Serra do Mel, que previa, para cul-

tivo pelo colono e sua família, o título de propriedade de uma gleba de 50 hectares, e 

tinha por base produtiva a cultura do cajueiro.  O município de Serra do Mel nasceu de 

um projeto de colonização idealizado na década de 1970 pelo então governador do Es-

tado do Rio Grande do Norte, José Cortês Pereira de Araújo, implantado em 1972, ainda 

em seu governo, mas somente concluído no ano de 1982 com a ocupação de quase todas 

as suas vilas rurais. 

O projeto de colonização que deu origem ao município tinha por finalidades: 

constituir uma reforma agrária na região, através da doação de lotes em condições favo-

ráveis aos pequenos agricultores e absorver parte do contingente dos trabalhadores do 

parque salineiro que fora desempregado pela mecanização das salinas nos municípios 

do seu entorno.  Sua colonização teve início a partir de sua criação, com o assentamento 

das primeiras vilas
17

: Paraná, São Paulo, Guanabara, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Sendo, no total, estruturado para atender 1.196 famílias. O deslocamento dessas 

famílias ocorreu gradativamente, e em 1982, ano de conclusão do projeto, já contava 

com 19 vilas colonizadas, totalizando 1.003 famílias residentes. 

Em 1984 se deu a colonização de todas as vilas que compunham o projeto, e os 

primeiros resultados começaram a surgir da produção agrícola de cajus. Assim, no dia 

13 de maio de 1988, de acordo com a Lei nº 803, Serra do Mel conseguiu sua autono-

mia política, tendo suas terras desmembradas dos municípios de Assu, Areia Branca, 

Carnaubais e Mossoró, tornando-se um novo município do Rio Grande do Norte e o 

                                                 
16

 Na atualidade UFERSA – Universidade Federal Rural do Semiárido. 
17

 O município de Serra do Mel possui a sua área demarcada por áreas agrupadas em Vilas que recebem 

nomes de estados do país. 
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único a ter sua origem a partir de uma área de assentamento de trabalhadores sem terra 

no Estado. 

Com a modernização da indústria salineira, surgiram em cadeia novos empre-

endimentos. Assim, os reflexos no espaço urbano também podem ser explicados pela 

euforia inicial que o processo de modernização das salinas contraditoriamente colocou; 

pois, mesmo desempregando milhares de trabalhadores, as tensões sociais geradas pelos 

desempregados, organizados através dos Sindicatos
18

 e Associações, pressionaram a 

fazer chegar à cidade vários programas e ações governamentais geradoras de emprego 

urbano, tais como: construção de diversos conjuntos habitacionais e prédios públicos 

(do INSS, da ESAM e do Campus Universitário da Universidade Estadual do Rio Gran-

de do Norte - UERN).  

A Ação do Governo também foi empreendida através da construção de mora-

dias, escolas, hospitais e, também, através da prestação de serviços básicos, efetuados 

por órgãos, como: a Companhia de Serviços Energéticos do Rio Grande do Norte – 

COSERN -, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN -, a 

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola – CIDA -, a Companhia de Desen-

volvimento Mineral – CDM - e o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens – 

DEER -, cujas ações desencadearam a abertura de postos de trabalho. Processou-se ain-

da a instalação de Agências Bancárias, ampliou-se a oferta de serviços especializados 

(Estética, Saúde, Educação, Hotelaria, Lazer etc.), cresceu o número de casas comerci-

ais e outros empreendimentos da iniciativa privada. Ficava patente, portanto, a necessi-

dade e a preocupação do Estado em promover uma política urbana em consonância com 

os propósitos da reprodução das relações de produção que se faziam presentes e hege-

mônicos, ou seja, impunham-se mudanças significativas na sociedade, para que pudesse 

ser viabilizada tal urbanização. 

Portanto, para superar o quadro de crise e tensões gerado pelo desemprego de-

corrente da mecanização das salinas, a cidade de Mossoró vive um período de ascensão, 

pois políticas e programas voltados para as Cidades, em nível nacional, incluem a cida-

                                                 
18

 A criação de órgãos de regulação de certos setores agroindustriais e extrativistas – o Instituto de Açú-

car e do Álcool (IAA), em 1933; Instituto Nacional do Pinho, em 1941, e os Institutos do Café, do Sal, do 

Mate e do Cacau, entre os anos de 1933 e 1941 foram organizadas comissões para resolver problemas 

existentes em outros setores, assim como traçar diretrizes para o futuro – Comissão Executiva do Plano 

Siderúrgico Nacional (1940), Comissão Nacional de Ferrovias (1941), Comissão Executiva Têxtil (1942), 

Comissão Vale do Rio Doce (1942). O Estado também se encarregou de criar – segundo uma postura que 

associava paternalismo ao populismo – um aparato legal-institucional de definição dos direitos dos operá-

rios, por meio da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em 1943, e de assistência social aos operá-

rios industriais, com a criação do Serviço Social da Indústria – SESI, em 1943. 
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de de Mossoró. É o caso do “Programa de Cidades Porte Médio”, que, no ano de 1979, 

deu início a vários projetos de melhoria do espaço urbano, tais como: a construção do 

Terminal Rodoviário e de Conjuntos Habitacionais para a população de baixa renda e da 

“nova Classe Média” que chegou à Cidade, como os funcionários do INSS, da ESAM e 

da UERN, bem como a pavimentação e o asfaltamento de ruas e avenidas, projetos de 

arborização da Cidade, tratamento urbanístico e de infraestrutura das áreas que sinaliza-

vam para a expansão urbana do território da cidade, assim, a cidade de Mossoró ampli-

ou-se consideravelmente por meio destas obras. 

A ampliação da cidade, por meio das várias obras de infraestrutura e habitacio-

nais, resultou em profundas transformações na economia mossoroense e promoveu uma 

diversificação no seu aparelho produtivo, localizada especialmente no setor terciário, 

que manteve o papel historicamente importante de prestadora de serviços no quadro 

regional. A partir daí, tal função ganhou densidade na participação do estado do Rio 

Grande do Norte, através da expansão da rede de ensino e dos serviços de saúde, princi-

palmente, e criou novas oportunidades de emprego e renda, na cidade que havia perdido 

os empregos das salinas e das usinas que beneficiavam o algodão e os outros produtos, 

como a oiticica e a cera de carnaúba.  

A construção do Porto Ilha de Areia Branca também foi uma das ações decor-

rentes da modernização da indústria salineira. Este Terminal marítimo teve iniciada a 

sua construção em 1970 e concluída em 1975. Foram investidos 35 milhões de dólares 

oriundos do BNDE e de empréstimos feitos ao Eximbank. O terminal é uma ilha artifi-

cial em alto mar, com 150 m de comprimento por 66 m de largura, com capacidade de 

estocagem de 90.000 mil t de sal. Está localizado 26 km a nordeste da cidade de Areia 

Branca - RN, ficando o Porto Ilha cerca de 14 km distante da costa do RN, destinado 

única e exclusivamente para o embarque de sal marinho, que chega a este Porto levado 

por grandes barcaças com capacidade de até 600 toneladas; das zonas de produção é 

transferido para o pátio do Porto e daí por esteiras rolantes de 3 Km de extensão, até os 

navios. Anteriormente ao funcionamento do porto ilha o transporte de sal era feito por 

meio de pequenos barcos. 

As salinas empregam hoje três vezes menos do que empregavam entre 1970 e 

1980. Com a mecanização, elas deixaram para trás um passado de trabalho martirizante, 

marcado, não só pelo esforço físico, mas pela alta radiação solar e temperatura a que os 

trabalhadores eram submetidos. 

A eliminação, porém, não se deu somente de postos de trabalho, mas houve 

também o descarte de formas edificáveis que estavam, nas cidades de Mossoró, Areia 
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Branca e Macau, a serviço da salinicultura. Grandes depósitos e armazéns abrigavam o 

sal e o seu exército de empregados. Esses depósitos e armazéns foram erguidos com 

suas altas e largas portas, todas voltadas para os trilhos ferroviários, que, num ir e vir 

transportavam o sal para os estados vizinhos. Com a linha Férrea desativada,
19

 o trans-

porte passou então a ser feito por navios carregados no Porto Ilha e por caminhões. No 

período entre década de 1930 e a de 1970, a Estrada de Ferro foi a principal via de esco-

amento do algodão, do gesso e do sal - maior fonte de economia da época. A desativa-

ção da linha férrea Mossoró-Sousa, na Paraíba, ocorreu no final da década de 1980.  

Somado a isto, o solo urbano havia se valorizado, tornava-se antieconômico 

manter essas construções, pois ofertas de compra eram feitas aos seus proprietários, a 

fim de esses armazéns darem lugar a novas formas e outros conteúdos, pois as funções 

que desempenhavam não mais requisitavam aquele espaço. Alguns prédios foram to-

talmente destruídos, outros apenas preservaram a imponente fachada, quando assim a 

nova função exigia para impressionar. Em seu lugar surgiram: shoppings, lojas, ofici-

nas mecânicas, restaurantes, agências bancárias etc. Seria portanto 

 
[...] a implantação de novas formas, anteriormente meros suportes da estrutu-

ra mas agora geradoras de novas funções que lhes são especificas; a substitui-

ção de funções já existentes por outras mais “funcionais” em termos capitalis-

tas, através da ação direta sobre antigas formas que são extirpadas e substituí-

das por novas (SANTOS, 1979, p.154 – 155). 

 

Assim, até, no máximo, a década de 1970, uma série de edificações desapare-

ceram ou foram alteradas pela mudança de função. 

Não basta, todavia, constatar essas configurações espaciais. É necessário ex-

plicá-las e articular a explicação com as transformações dos demais elementos da es-

trutura urbana, ou seja, a explicação das transformações de um elemento deve explicar 

também as transformações dos demais elementos da estrutura. Assim, um novo espaço 

passou a abrigar os armazéns de sal e as moageiras, agora já recuperadas da crise pro-

vocada pela modernização e portanto incorporada à dinâmica dessa economia e às exi-

gências do seu mercado. 

Em Mossoró houve, por outro lado, da parte do Governo Municipal incentivos para 

que as empresas da salinicultura - moageiras e refinarias - fossem localizadas na BR-304, que 

corta o estado no sentido Leste-Oeste, desde Natal até à divisa RN/CE, que também se liga à 

BR-110 - funcionando como integração rodoviário--marítima na movimentação de sal. A ci-

dade de Mossoró está interligada por meio de rodovias federais e estaduais a diversos municí-

                                                 
19

 A ponte férrea que corta o rio Mossoró, por seu valor histórico e arquitetônico foi tombada pelo Patri-

mônio Histórico da Cidade. 
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pios do Rio Grande do Norte e ao estado limítrofe do Ceará. As RN-012 e RN-013 alcançam a 

BR-304, permitindo atingir Natal e Fortaleza. A BR-110 liga Areia Branca a Mossoró e daí a 

várias partes da Região. Ao longo desta rodovia, havia muitos armazéns de sal já que dava 

acesso a outro grande Município produtor de sal - Areia Branca. Contudo, com os incentivos e 

facilidades logísticas localizadas na BR-304, muitos armazéns mudaram-se para esta Rodovia, 

onde se concentram os serviços de apoio a caminhoneiros e os acessos ao estado do Ceará.  

Em conclusão, podemos dizer que as atividades ligadas à economia salineira 

fizeram parte da vida e da história do Rio Grande do Norte: marcaram a feição urbana 

das cidades de Mossoró, Macau e Areia Branca principalmente, construíram formas que 

exauriram o seu uso, definiram territórios que foram (re)apropriados por outras econo-

mias, outros sujeitos, possibilitaram uma readequação aos novos processos, em que ou-

tras economias possuem maior poder hegemônico, para (re)produzir o espaço da cidade. 

Sua presença, entretanto, ainda é atual, enquanto conduz as Cidades para as margens das 

rodovias que a ligam às salinas, e requer uma estrutura de serviços, que se interpõe no 

caminho dos homens e da sua mercadoria – o sal, enquanto reinventa novas formas para 

cumprir velhas funções. 

 

 

3.2 A cotonicultura norte-rio-grandense na década de 1970 

 

A atividade algodoeira por algumas décadas foi muito importante para a sus-

tentação da economia norte-rio-grandense. A ascensão da cotonicultura da condição de 

economia agroexportadora à indústria têxtil levou anos e segundo Takeya (1985, p. 39) 

“a cotonicultura, a partir do século XX, constituiu de fato a mola-mestra da economia, 

de fato polarizadora das atividades produtivas no estado”.  

A difusão do cultivo do algodão pelo espaço norte-rio-grandense abrangeu ba-

sicamente as áreas das regiões Agreste e do Sertão e dada as condições edafoclimáticas 

de cada região, o Agreste especializou-se na produção do tipo herbáceo, mais exigente 

de umidade e o Sertão no cultivo do algodão arbóreo, mais resistente às altas temperatu-

ras e a escassez de água das regiões de clima semiárido. Desta região sertaneja norte-

rio-grandense destacou-se no cultivo do algodão mocó na região Seridó. O algodoal 

mocó tem vida mais longa, chegando a produzir por oito anos ou mais. Foi difundido no 

Rio Grande do Norte na década de 1880, e se tornou característico do Seridó norte-rio-

grandense. Sua fibra é longa e resistente, sendo superior a 36 mm de comprimento. Sua 

procedência é incerta, na literatura historiográfica econômica do Rio Grande do Norte 
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são levantadas três hipóteses para sua origem: primeira, que ele seria um algodão nativo 

da própria região Seridó; a segunda, que seria oriundo do Egito e a terceira, resultante 

de um processo espontâneo de hibridação. 

Segundo Clementino (1995) o cultivo do algodão como atividade produtiva da 

propriedade rural pode ser visto sob dois ângulos distintos – o do fazendeiro e o do tra-

balhador. Do ponto de vista do fazendeiro, era uma atividade com dupla determinação 

econômica. Enquanto o pecuarista estimulava o cultivo de algodão em suas terras, pois 

era uma atividade complementar e necessária a criação do gado, já que após a colheita 

do algodão o gado era ali solto para alimentar-se das ramas – aumentado o peso e as 

vacas passavam a produzir mais leite. A cotonicultura também proporcionava a inserção 

deste fazendeiro no setor comercial e financeiro da agro exportação, inserindo-o na di-

visão internacional do trabalho. 

Do ponto de vista do trabalhador, o algodão desenvolveu-se como parte inte-

grante da produção de subsistência, na qual cultivava não só alimentos para o autocon-

sumo, mas, também para venda. O algodão, portanto era típico da pequena produção 

que se reproduzia no interior da grande propriedade. Lembrando que no interior das 

grandes propriedades coabitavam o proprietário das terras e os moradores, aqueles que 

cultivavam pequenos roçados de alimentos para sua subsistência, mas, também para a 

comercialização. Uma parceria – uma relação que predominava nas fazendas do interior 

potiguar. Essa relação de trabalho se estabelecia considerando a coexistência do cultivo 

do algodão com a pecuária – o binômio algodão – gado. No estado a forma de parceria 

era a da meação, estabelecida com moradores de condição, em que o proprietário exige 

do trabalhador a prestação de alguns dias de trabalho gratuito em suas fazendas e ainda 

parte do algodão plantado era também utilizado como pagamento pelo uso da terra. 

Quanto o dimensionamento desta atividade na economia estadual, a principal 

atividade agrícola do Rio Grande do Norte era a cotonicultura, que apresentava em 1970 

24% de produção agropecuária e 33% da vegetal. O estado estava posicionado em 2º 

lugar como produtor na região Nordeste e o 5º do Brasil, além de ser considerado na 

época o maior produtor nacional de algodão de fibra longa – o algodão mocó. 

É importante pontuarmos que a década de 1970 marcou um período singular da 

consolidação no país de uma sociedade urbano-industrial, guardando as devidas propor-

ções quando comparado com outros estados, este fenômeno se deu também no Rio 

Grande do Norte. Foi uma década de criação de muitas indústrias, principalmente as 

ligadas a cotonicultura, aqui se leia setor têxtil, bem como a construção de conjuntos 

habitacionais. Foi a fase que caracterizou o chamado “milagre brasileiro”, o crescimento 
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verificado na economia nacional foi puxado principalmente pela expansão da indústria e 

dos serviços, que apresentavam taxas médias anuais entre 11% e 13% enquanto a agri-

cultura tinha um crescimento médio de 3,5%. No caso do incremento industrial na regi-

ão Nordeste este se deveu movido pelas ações da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste – Sudene. Das muitas indústrias instaladas na referida década na região 

Nordeste, destacamos as do setor têxtil.  

No estado do Rio Grande do Norte anteriormente as ações da Sudene possuía 

várias industrias de beneficiamento do algodão, mas com os incentivos da Sudene foram 

acrescidas as industrias de fiação, tecelagem e confecções. Segundo Clementino (1995, 

p.147) anterior à década de 1970 o parque manufatureiro do Rio Grande do Norte era 

formado essencialmente composto por indústrias tradicionais e na referida década o 

padrão industrial têxtil foi modernizado e ampliado. No entanto é nesta mesma década 

que eclode a crise no setor algodoeiro. As causas foram diversas. A precária estrutura de 

produção e as condições de comercialização no estado não resistiram à concorrência de 

São Paulo e à frequente oscilação dos preços. Se deu uma descapitalização dos industri-

ais e alternativa encontrada por muitos, foram os empréstimos bancários, mas com o 

descompasso dos altos juros e das baixas safras, o desequilíbrio financeiro do ramo le-

vou a desativação de muitas unidades industriais e tantas outras mudaram de mãos. Se-

gundo Clementino (1995) aproximadamente 10 empresas conseguiram vender seus ma-

quinismos a concorrentes locais ou a de estados vizinhos, sobretudo no período de 1975 

a 1981. A referida autora acrescenta que os que sobreviveram a crise foram os também 

proprietários rurais e produtores de algodão. De acordo com Clementino (1995) e Mo-

rais (2005) as empresas que permaneceram ativas no referido período e respectivamente 

sua cidade sede foram: 

Theodorido Bezerra e Comércio Ltda., com 3 usinas (Tangará, Lajes e Santa Cruz); 

Nóbrega & Dantas S/A Comércio e Indústria, com 4 usinas (Acari, João Câmara, Santa 

Cruz e Macaíba); 

Arnaldo, Irmão & Filhos (Parelhas); 

Medeiros & Cia. (Jardim do Seridó e Mossoró); 

S/A Mercantil Tertuliano Fernandes (Mossoró) 

Algodoeira Seridó (Currais Novos); 

Algodoeira Seridó Comércio e Indústria S.A. – Alsecosa (Caicó) 

 

Ainda, segundo as referidas autoras, quanto as multinacionais que continuaram 

no ramo foram a Machine Cotton, proprietária da Algodoeira São Miguel, com duas 

usinas de beneficiamento e a Sanbra que encerrou as atividades das unidades de Mosso-

ró e Apodi, permanecendo em operação a unidade do município de Tangará, transfor-
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mando as demais em postos de compra de algodão. De acordo com o economista Paulo 

Pereira dos Santos (2002, p.262) as indústrias que ainda permaneceram atuando enfren-

taram dificuldades diante a queda de produção do algodão e a imposição de preços e 

condições de pagamento por parte da indústria têxtil. 

Em referência à Algodoeira São Miguel, a Sanbra e a Anderson Clayton por te-

rem sido referências no setor detalhamos as suas trajetórias: Originaria da Machine Cot-

ton, a Algodoeira São Miguel, instala-se em 1924 numa fazenda no município de Angi-

cos (hoje, território do município de Fernando Pedroza). Esta empresa tinha como meta 

principal a produção de algodão de fibra longa para atender as necessidades de sua base 

industrial – a indústria de linhas Corrente. A algodoeira São Miguel precisava produzir, 

financiar, comprar e beneficiar um tipo de algodão de qualidade superior, cuja fibra 

atingisse altos índices de comprimento e resistência. Para tanto, os ingleses proprietários 

da empresa, transformaram a fazenda num grande laboratório, onde os resultados das 

pesquisas atingiram seu ápice, quando o geneticista Carlos Farias, um dos diretores da 

algodoeira encontra através dos experimentos um tipo de algodão com fibras longas, 

medindo de 36 a 38 milímetros, que levou o seu nome ao denominá-lo de MF-4 (Mocó-

Faria-4) e considerado na época o melhor algodão do mundo. 

Na década de 1930 dois grupos empresariais americanos que tinham um forte 

controle do mercado mundial de algodão, criam unidades industriais no Rio Grande do 

Norte, a Sanbra e a Anderson Clayton. Nesta década o estado de São Paulo como um 

polo industrial importante e se consolida como o maior produtor brasileiro de algodão. 

Esse fato impacta a produção algodoeira nordestina e em particular a do Rio Grande do 

Norte, que perde o seu grande mercado consumidor a nível nacional, para transformar-

se numa economia complementar do mercado paulista. Na safra de 1963/1964, confor-

me dados estatísticos da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Norte, a algodoeira 

possuía duas usinas e sete descaroçadores de algodão com máquinas de serra. Do bene-

ficiamento do algodão ainda extraia óleo do caroço de algodão para a produção do óleo 

comestível “Sandi”, de grande aceitação no mercado consumidor. 

Na década de 1950 aumento o número de usinas enquanto unidade de benefici-

amento do algodão nas zonas urbanas dos municípios do estado, tendo em vista, que se 

passou a aproveitar melhor o caroço do algodão: seja para a produção da torta que era 

usada para a alimentação dos rebanhos, seja para o refino do óleo de caroço, objetivan-

do consumo humano. Na zona rural, paralelamente, ainda sobreviviam nessa época al-

guns “vapores de algodão” – expressão utilizada para designar, no dia-a-dia, as bolan-

deiras que utilizavam maquinário movido a energia de vapor.  
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Figura 7: Fábrica de Redes “Santo Antônio”, nos tempos áureos da cultura algodoeira em Mossoró 

Fotógrafo desconhecido. Acervo de Enéas Negreiros [s.d.]. 

 

 

A produção e o beneficiamento do algodão começam a entrar em declínio, gra-

dativamente, a partir de meados dos anos de 1960, quando várias usinas foram desativa-

das. Observou-se uma profunda crise na cotonicultura, marcada por falência das usinas, 

intensificação do êxodo rural e aumento do número de trabalhadores desempregados. A 

Algodoeira São Miguel fechou suas portas em meados da década de 1980, face à carên-

cia de matéria-prima ocasionada pela crise da cotonicultura. Segundos estudiosos do 

tema, a crise da cotonicultura norte-rio-grandense decorreu da falta de competitividade 

do produto no mercado em função de uma série de fatores que se apresentaram inter-

relacionados, tais como, o baixo nível técnico de produção, a baixa produtividade, o alto 

custo de produção, difícil acesso a linhas oficiais de crédito, juros elevados aplicados 

aos financiamentos da produção e preços não compensadores no mercado. 

Dentre muitas ações de enfrentamento a crise do setor algodoeiro destacamos a 

ação da Sudene na criação de um parque têxtil integrado provocando transformações 

tanto no campo, como na cidade. Contudo a modernização e ampliação da indústria 

têxtil nesse período está associada a introdução dos fios sintéticos. A introdução das 
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fibras sintéticas promoveu uma redução do consumo dos fios de algodão. Apesar da 

referida modernização da indústria têxtil, ter se caracterizado pela destruição da indús-

tria têxtil nordestina e sua substituição por filiais das empresas sediadas na região Su-

deste do país.  

Segundo Clementino (1995, p.147) 

 

As novas indústrias implantadas utilizando mão-de-obra barata e pouca maté-

ria prima regional (algodão) já que aos moldes do Sudeste se introduziam as 

fibras sintéticas, importadas inicialmente, e depois produzidas no Polo petro-

químico de Camaçari, na Bahia.  

 

Além disso, houve o melhoramento das fibras e da produtividade do algodão 

herbáceo alcançados pelo Instituto Agronômico de Campinas – IAC. Enquanto os pro-

dutores paulistas reduziram a área física de produção, diversificaram as culturas, se-

guindo orientações dos técnicos especializados, os cotonicultores norte-rio-grandenses 

mantiveram a sua maneira de produzir, somado as intempéries da natureza acentuando 

ainda mais a queda da produtividade.Foi um período marcado pela perda de mercado do 

algodão mocó, levando a um desequilíbrio na cadeia de produção e comercialização 

deste no estado, situação agravada com a instalação das diversas indústrias têxteis no 

estado que, ao invés de consumir a produção estadual, passa a importar a preços mais 

baixos, fibra de qualidade inferior dos estados de São Paulo e outros da região Sul do 

país. Vejamos a seguir a produção norte-rio-grandense de algodão - os números refle-

tem o declínio da atividade no estado: 

 

Tabela 10 

 

PRODUÇÃO de ALGODÃO ARBÓREO 1975 – 1996 

 

Rio Grande do Norte 

Quantidade produzida (t) 

1975 1980 1985 1996 

62.528 17.013 17.698 0 

Fonte: IBGE. Censos Agropecuários do Rio Grande do Norte (1975 – 1996). 

 

Ressaltamos que a modernização tecnológica do parque têxtil nordestino, neste 

inclua-se o norte-rio-grandense, era fato irrefutável, pois, o primeiro Plano Diretor da 

Sudene, no Programa de Recuperação da Industria Tradicional do Nordeste, já apresen-

tava como causa da rigidez da estrutura da produção têxtil, o obsoletismo do maquinário 

que a época já possuía mais de 30 anos, propondo o referido Plano um programa  de 

recuperação da indústria têxtil nordestina. A Sudene assim promoveu a entrada dos 
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grandes grupos nacionais na região  - no Rio Grande do Norte destacamos as empresas 

do grupo União de Empresas Brasileiras - UEB 

Sob incentivos da Sudene no ano de 1970 foi instalado no estado um Polo Têx-

til. Para a Sudene sua instalação seria importante para recuperar a indústria têxtil poti-

guar. Para que se tenha ideia, em 1970 a indústria têxtil não tinha peso significativo na 

indústria de transformação do município de Natal. No referido ano, havia apenas 4 esta-

belecimentos têxteis na cidade. No restante dos municípios do seu entorno (que hoje 

compõem a Região Metropolitana de Natal), existia uma unidade produtiva no municí-

pio de Ceará-Mirim e uma em Macaíba e em direção ao interior: em Jardim de Piranhas, 

Mossoró e Serra Negra do Norte possuíam 9 estabelecimentos têxteis cada um e em São 

Vicente, com 5. O município de Tangará, com 4 estabelecimentos têxteis. Com 2 unida-

des industrial têxtil cada, pode-se citar os municípios de Acari, Cerro-Corá, Passa e Fi-

ca, Santa Cruz e São Tomé; com registro de apenas 1 estabelecimento, temos os casos 

dos seguintes municípios: Assú, Angicos, Caicó, Currais Novos, Jardim do Seridó, João 

Câmara, Nova Cruz, Parelhas, Patu, Pau dos Ferros, Pedro Velho, São José do Campes-

tre e Touros. Em referência a concentração das atividades produtivas, segundo o Censo 

Industrial de 1970 com exceção dos estabelecimentos da indústria extrativista e agríco-

las as demais estavam localizadas em Natal (representando 20,3% da indústria de trans-

formação do estado que, se somada ao percentual da indústria de transformação do seu 

entorno, subia para 26,8%), e em Mossoró se encontrava 23,6% da indústria de trans-

formação estadual. 

As primeiras ações politicas promovidas para a criação de um Polo Têxtil no 

Rio Grande do Norte se deu no início da década de 1970, neste momento os empresá-

rios do setor têxtil de confecções também em dificuldades, reivindicam a instalação de 

uma indústria que fornecesse a preços mais baixos matéria-prima, tais como fios e teci-

dos, indispensáveis à sobrevivência das suas empresas, naquele momento ameaçadas 

pela concorrência das empresas da região Sudeste. Segundo a publicação Indústria de 

Confecções (1979-1980, p.28) “somente com a criação de Polo Têxtil, com o devido 

respaldo de crédito e incentivos fiscais, seria possível reativar o potencial do parque de 

confecções do estado”. Essa foi então a atitude reivindicatória das indústrias de confec-

ções T. Barreto Indústria Comércio S.A., Confecções Reis Magos S.A., Soriedem S.A., 

Confecções Inharé, Confecções Sucar S.A. e a Confecção Guararapes, ao reivindicarem 

a implantação de um Parque Têxtil para baratear os tecidos e poder concorrer com o 

mercado do Centro-Sul, deste mercado alias em 1979 o Rio Grande do Norte comprava 

90% das matérias-primas utilizadas na produção de confecções. 
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Figura 8: Indústria de Confecções T. Barreto em Natal 

Fonte: FIERN, Revista Empresa [s.d.]. 

 

De acordo com Fernandes, (2007) seguindo os ímpetos integracionistas da 

União que depositava na industrialização a certeza de uma integração regional mais 

equilibrada, o governo do estado criou alguns instrumentos que deveriam auxiliar e 

complementar as políticas federais.  Esses instrumentos foram direcionados à instalação 

de uma indústria mais moderna no Rio Grande do Norte, sobretudo fortalecendo a cria-

ção de um Distrito Industrial, foram eles: a Cia. de Fomento do Rio Grande do Norte 

(que em seguida passou a Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Norte/BDRN); 

no ano de 1975, a Cia. de Desenvolvimento Mineral (CDM); a Secretaria da Indústria e 

Comércio (1976). Foram criados ainda os seguintes Fundos de Desenvolvimento: o 

Fundo de Apoio à Indústria Têxtil (FUNTEXTIL); o Fundo de Apoio à Indústria Mine-

ral (FUNDEMINAS) e o Fundo de Apoio à Indústria do Sal (FUNPERSAL), criados 

em 1973; e o Fundo do Desenvolvimento Comercial e Industrial (FDCI), de 1975. Cria-

das as instituições financiadoras e reguladoras do Rio Grande do Norte para viabilizar a 

produção de riqueza, parecia que as condições objetivas para a reprodução do capital, 

sobretudo do “local”, estavam postas. Assim, como reivindicavam as elites estaduais, 

parte dos obstáculos à reprodução capitalista fora dissipada pela intervenção desenvol-

vimentista do governo do estado e pela SUDENE. Ademais, no Rio Grande do Norte, o 

empresário industrial era um razoável produtor e exportador de algodão, e este acredita-

va que bastava reunir esforços para reativar a produção têxtil. 

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, em reunião de 6 de nov. de 1974, 

adotou o Programa de Industrialização do Nordeste, que previa a instalação de mais 2 

milhões de fusos naquela região. Em 1975, cerca de 600 mil fusos já operavam ali. Pela 

Resolução 41/75 do referido programa, as empresas teriam direito a beneficiar-se dos 
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incentivos fiscais do Decreto-Lei 1428/75 desde que: (i) exportassem a totalidade de sua 

produção durante no mínimo cinco anos; (ii) produzissem fibras artificiais e sintéticas 

com base em matérias-primas produzidas no país; (iii) substituíssem equipamentos ob-

soletos, sucateando máquinas; e (iv) melhoras sem a qualidade e o acabamento do pro-

duto. Essa resolução também procurava incentivar a transferência de indústrias têxteis 

do Sudeste para o Nordeste. Elaboraram-se então o Programa Têxtil Integrado do Ceará 

e o Programa do Parque Têxtil Integrado do Rio Grande do Norte. Essa política indus-

trial possibilitou que, na segunda parte da década de 1970, grandes projetos de fiação e 

tecelagem se direcionassem para o Nordeste. Houve duas efetivas transferências de fá-

bricas de fiação-tecelagem do Sul-Sudeste para o Nordeste: Artex e Vicunha. 

É nesse clima de reinvindicações e de ações para tornar o estado do Rio Grande 

do Norte uma referência nacional da indústria têxtil que por meio do Banco de Desen-

volvimento do Rio Grande do Norte – BDRN e contando com o apoio da empresa Rho-

dia, em 1973 acontece em Natal o I Encontro Nacional de Líderes da Indústria Têxtil. 

Neste evento foi discutida a viabilidade de implantação de um Polo Têxtil no estado e 

dimensionado o interesse dos grupos econômicos nacionais do setor em participarem 

desse projeto. A partir desse evento e com incentivos da Sudene e apoio do governo do 

estado, por meio do Funtextil (1973) e da Finor
20

 (1974) se instalaram no estado gran-

des grupos nacionais da indústria têxtil e outras unidades industriais já existentes foram 

ampliadas conforme a seguir:  

Sparta Nordeste*  

Confecções Soriedem*  

Incarton* 

Sperb (do Rio Grande do Sul) 

Fiação Borborema (da Paraíba) 

T. Barreto (local) 

Confecções Reis Magos (local) 

Soriedem (local) 

Confecções Guararapes (local) 

Alpagartas Confecções do Nordeste S.A. (de São Paulo) 

Confecções Inharé (local) 

Indústria Têxtil Seridó (local) 

Sulfabril Nordeste S.A. (de Santa Catarina) 

Natécia – Companhia Têxtil de Natal 

Texita – Indústria Têxtil Tangará 

* Empresa Integrante do Grupo UEB – RJ. 

                                                 
20

 Administrado pela Sudene e operacionalizado pelo BNB, “o Finor tem sua fonte de recursos: a) na 

dedução do imposto de renda das pessoas jurídicas que optam por aplicar até 50% do imposto devido; b) 

nas subscrições de quotas pela União; c) nas subscrições voluntárias; d) nas subscrições de quotas por 

outros fundos; e e) no resultado das aplicações dos recursos já efetivados (dividendos, juros e bonifica-

ções em dinheiro).” Sudene /BNB, 1992, p. 16. 
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Segundo Andrade (1981, p. 61-62) Natal recebeu incentivos para implantação 

de 45 unidades industriais, seguida do município de Parnamirim com 08 indústrias, de 

Mossoró com 06 e de Macau e São Gonçalo do Amarante com 04 unidades industriais 

cada. Em Macau, as grandes beneficiadas foram naturalmente as empresas salineiras, 

três delas transnacionais. No período de 1960 a 1977 o Rio Grande do Norte obteve 

aprovação de 86 projetos de implantação de novas unidades industriais, o que demons-

tra a euforia vivida pelo setor secundário neste período. 

De acordo com Silva Araújo
21

 (2009) dentre os diversos relatórios expedidos 

pela Sudene o do ano de 1973, registrou os projetos destinados aos estados da região 

Nordeste com subsídios do 34/18. Neste relatório, observa-se que o Rio Grande do Nor-

te obteve 78 projetos aptos a absorver recursos do sistema administrado pela superin-

tendência, 34 (43,6%) eram conforme a classificação da Sudene, projetos industriais; 36 

(46,2%) eram projetos agrícolas e agropecuários; 7 (8,9%) eram projetos destinados a 

pesca e 1 (1,3%) ao turismo. Dos 34 projetos destinados a atividade industrial apenas 9 

foram projetos voltados para o beneficiamento de algodão; de fiação; tecelagem e aca-

bamento; de toalhas e estopas; e de etiquetas. Desses projetos 4 pertenciam à indústria 

têxtil e 5 ao ramo de confecções. Quanto a localização destas unidades industriais, 20 

estavam localizadas em Nata, 5 em Parnamirim, 3 em Macau, 2 em Mossoró e 1 unida-

de foi construída respectivamente nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Lajes, 

Baia Formosa e Ceará-Mirim, o que demonstra a concentração de unidades na capital e 

seu entorno. 

As reproduções de imagens e reportagens na seção ANEXOS no final desta 

Tese, noticiam, especulam, discutem e refletem sobre a chegada ao Rio Grande do Nor-

te de grandes empresas do setor têxtil nacional (recomendo ir aos ANEXOS). O que nos 

dá a dimensão do impacto e expectativa causada a sociedade e a economia local da épo-

ca.  

Mas em 1978 vencia-se o prazo de concessão de benefícios fiscais do ICM as 

empresas do polo têxtil e as empresas sem esse beneficio passavam a produzir com cus-

tos mais elevados perdendo assim competitividade com as empresas do setor em outras 

regiões do país. E assim as indústrias de confecções que até pouco tempo apresentavam 

taxas de crescimento positivas, competitivas com empresas de outras regiões do país 

entram em processo de estagnação. É o fim da década de 1970 num cenário de crise 

                                                 
21

 Relevante à leitura da Tese de Doutorado de Denílson da Silva Araújo para a compreensão da Dinâmi-

ca econômica, urbanização e metropolização no Rio Grande do Norte (1940-2006) - Campinas, SP: [s.n.], 

2009. 
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econômica, hiperinflação, recessão, desemprego.... Em 1979 as indústrias do Grupo da 

União das Empresas Brasileira - UEB, do Rio de Janeiro tão grandiosas apresentadas 

pela imprensa local, - encerraram suas atividades, outras foram adquiridas pelo Grupo 

Coteminas, de Minas Gerais e permaneceram em funcionamento.   

Quanto a produção algodoeira se compararmos a média anual da produção de 

algodão na década de 1960 que era de 26.340 toneladas/ano, com a média da produção 

da década de 1970, de 25 toneladas/ano se verifica a tendência de queda da produção do 

algodão em pluma, mesmo anteriormente a grande seca de 1979-1983 e da ação da pra-

ga do bicudo
22

 em 1985 reduzindo a produção da safra 1987/88 para 4.276 tonela-

das/ano. E a partir de então, o Rio Grande do Norte passa a ser importador de algodão 

para abastecer suas indústrias têxteis, situação esta vigente até os dias de hoje.  

Oliveira (1981) nos inspira a refletir sobre a região e o planejamento, Como ele 

mesmo diz, a crítica sobre a Sudene é em função da frustração do seu projeto original, 

mas forneceu elementos importantes para uma teoria do planejamento regional. O pla-

nejamento não é neutro, quando ele afirma: 

 
O planejamento emerge aqui como uma “forma” da intervenção do Estado 

sobre as contradições entre a reprodução do capital em escala nacional e re-

gional, e que tomam a aparência de conflitos inter-regionais; o planejamento 

não é. Portanto, a presença de um estado interventor, mas, ao contrário , a 

presença de um Estado capturado ou não pelas formas mais adiantadas da re-

produção do capital para forçar a passagem no rumo de uma homogeneiza-

ção, ou conforme é comumente descrito pela literatura sobre planejamento 

regional, no rumo da “integração regional” (Oliveira, 1981, p. 30). 

 

Seguindo os passos de Celso Furtado e Francisco de Oliveira, Araújo (2000) 

afirma: “[...] o planejamento é uma técnica de governar e administrar, imprescindível às 

economias subdesenvolvidas”. Clementino (1987) ao pesquisar toda a cadeia do setor 

algodoeiro do Rio Grande do Norte, defende a ideia de que a indústria têxtil nacional 

aqui instalada foi implantada em condições técnicas poupadoras de algodão e, potenci-

almente não consumidora de fibra longa, razão essa, somada a praga do bicudo, a medi-

da que chegava a indústria têxtil, o plantio de algodão entrava em crise. E assim a eco-

nomia algodoeira que trouxe vida urbana as cidades interioranas, expressa pelas usinas, 

encerra suas atividades. Como exemplo a Alfredo Fernandes & Cia., que era uma das 

mais antigas e tradicionais firmas do estado e atuou em dezenas de municípios, mas que 

resistiu até a safra de 1981/82 quando paralisou suas atividades. Resume-se então que 

no final dos anos de 1970 a cultura do algodão que se espalhava por 500 hectares de 

                                                 
22

 Anthonomus Grandis Boheman - Besouro que se alimentava do casulo do algodão, impedindo o seu 

desenvolvimento. 
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terra no Rio Grande do Norte, produzindo mais de 100 toneladas de algodão em caroço, 

empregando 250 mil pessoas, chega ao fim.  

 

 

3.3 A fruticultura irrigada norte-rio-grandense na década de 1970 

 

No final da década de 1960 e início da de 1970 vários elementos da dinâmica 

econômica nacional convergiram para a composição de uma conjuntura favorável a uma 

coesão regional em torno de um discurso e um projeto regionalista. Concorreram para 

essa situação favorável, dentre outros fatores, o milagre econômico brasileiro, com pe-

sados investimentos, crédito, incentivos, subsídios e recursos fartos por parte do estado 

intervencionista, com ênfase no viés modernizante e desenvolvimentista. Nesse período, 

compreendido entre o final dos anos de 1960 e meados dos anos de 1970 – cujo auge se 

deu entre 1968 e 1972 – o PIB nacional cresceu a taxas bastante elevadas, em torno de 

10%, em média, anualmente, num cenário internacional favorável, em termos do co-

mércio, dos investimentos e dos créditos. 

O Estado promoveu um dos mais intensos processos de modernização da eco-

nomia brasileira, seja como empresário direto, seja bancando empresários nacionais ou, 

ainda, estimulando a associação entre capitais nacionais e estrangeiros. Os produtos 

agrícolas de exportação foram amplamente favorecidos pela intervenção de políticas de 

estado. Foi um período de expansão e modernização do capitalismo no Brasil, impulsi-

onado por estratégicas obras públicas de infraestrutura, pela consolidação da indústria 

de bens de capital, pela subordinação definitiva da agricultura à indústria, nas duas pon-

tas, e pela expansão da fronteira agrícola, comandada pelo grande capital nacional e 

internacional.  

No período coberto pelo Plano Nacional de Desenvolvimento – PND o I PND 

(1972-1974), esteve mais voltado para grandes projetos de integração nacional (trans-

portes, inclusive corredores de exportação, telecomunicações). O II PND (1975-1979) 

foi dedicado ao investimento em indústrias de base (em especial siderúrgica e petroquí-

mica).  Ele buscava alcançar a autonomia em insumos básicos, mas já num contexto de 

crise energética (daí sua ênfase na energia, com destaque para a indústria nuclear e a 

pesquisa do petróleo, ao programa do álcool e à construção de hidrelétricas, a exemplo 

de Itaipu). Na década de 1970, o planejamento regional esteve a serviço da expansão 

das fronteiras econômicas do país e do pacto oligárquico, como um das faces do que 

alguns autores denominam modernização conservadora.  
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Uma a atividade econômica relevante para a compreensão da dinâmica econô-

mica do Rio Grande do Norte na referida década é a fruticultura irrigada. Simultanea-

mente às duas outras atividades – Cotonicultura e Salinicultura - completa o entendi-

mento do cenário socioeconômico da referida década e dos anos posteriores no estado, 

proporcionando a compreensão do cenário econômico no Rio Grande do Norte no mo-

mento da instalação da Petrobras no estado. 

A política modernizante expandiu-se no espaço rural nacional, como esteio da 

dinâmica industrializante. Mas é a partir da década de 1970 que o governo passa a dire-

cionar suas ações mais fortemente para Programas de Irrigação, por meio da atuação da 

Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF -, implantan-

do os perímetros públicos irrigados. Ainda no início dessa mesma década, dado o au-

mento das desigualdades regionais no país, coube ao Estado induzir o processo de mo-

dernização agrícola para o Nordeste Semiárido – a “Região-Problema” - e para as demais 

Áreas denominadas naquele momento como “atrasadas”. Para tanto, fomentou Progra-

mas de Integração – como o Programa de Integração Nacional – PIN -, que levou o De-

partamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS - a promover investimentos de 

forma maciça, nas suas sub-regiões, como: os Vales Úmidos da Região do Polígono das 

Secas
23

. A partir de então, a irrigação passou a ter prioridade nos objetivos e a ser a tôni-

ca dos Programas direcionados para a região Nordeste.  

O economista Celso Furtado levantou críticas aos tipos de intervenções fede-

rais na Região Nordeste, considerava que tais políticas estavam contribuindo para con-

solidar estruturas arcaicas no lugar de removê-las, inviabilizando o desenvolvimento da 

região, e aumentando as desigualdades entre o Nordeste e o Centro-Sul. Segundo ele 

dois erros básicos eram cometidos pelo governo federal, segundo Furtado. Um, a con-

cessão de subsídio ao açúcar, que estimulava o atraso tecnológico e a concentração de 

renda na mão dos usineiros; e outro, a estratégia de combate à seca que se sustentava 

nas obras de construção de açudes realizadas pelo Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), a fim de reter as águas das chuvas. O ponto crítico dessa 

estratégia estava na apropriação dos recursos hídricos pelos grandes latifundiários do 

sertão com o objetivo de proteger seu criatório bovino. Somados a esses dois erros, cau-

                                                 
23

 A Região do Polígono das Secas, delimitada em 1936, através da Lei 175, e revisada em 1951, abrange 

oito estados da região Nordeste, além de parte do Norte de Minas Gerais, com exceção do Maranhão e o 

litoral leste da Região. Pela Constituição de 1946, Art. 198, Parágrafos 1º e 2º, foi regulamentada e disci-

plinada a execução de um plano de defesa contra os efeitos da denominada “seca do Nordeste”. Portanto 

o critério para inclusão de uma área ao Polígono não foi o de pertencer à região Nordeste, mas que apre-

sentasse determinadas condições naturais - como sujeita a repetidas crises de prolongamento das estiagens 

e, consequentemente, objeto de providências do Setor Público. 
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sadores de um processo de concentração de renda e de poder no interior do Nordeste, o 

economista acrescentava o forte apoio empreendido pelo governo federal, em forma de 

subsídio e investimento em infraestrutura, a favor da industrialização e dos industriais 

do Centro-Sul, problema esse que agravava as disparidades regionais no País. 

Em 1968, com a criação do Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvi-

mento Agrícola – GEIDA -, definiu-se uma política de irrigação para o Nordeste. O 

GEIDA realizou um levantamento de todos os dados pertinentes à irrigação no Brasil, 

desde as condições de clima, levantamento das áreas com potencial para irrigação no 

Nordeste e determinou as formas de sua exploração até à comercialização dos produtos. 

Desse levantamento, resultaram vários programas de irrigação. Embora, os projetos de 

irrigação incidissem sobre áreas onde já havia produção e não sobre as áreas realmente 

afetadas pela seca. Em poder da informação que indicavam quais eram as áreas que re-

ceberiam incentivos públicos para a irrigação, alguns investiram antecipadamente na sua 

aquisição, ou, quando já as detinham em seu poder, apenas aguardaram o momento da 

execução dos programas para serem beneficiados. Esta situação está tipificada na análise 

de Santos (1994, p.33): “Assim se instalam, ao mesmo tempo, não só as condições do 

maior lucro possível para os mais fortes, mas, também as condições para a maior alie-

nação possível para todos”. Por outro lado, segundo Graziano (1988, p.128), a irrigação 

emergiria como “[...] pré-condição para implantação de uma agricultura moderna na 

Zona Semi-Árida”. 

Os Programas, Planos e Projetos a seguir formam uma série que, em etapas, fo-

ram, ao longo das quatro últimas décadas, resultados do GEIDA – O I Plano Plurianual 

de Irrigação – PPI -, em 1971, para ser executado em todo o País; o Programa de Desen-

volvimento de Áreas Integradas do Nordeste – POLONORDESTE -; o Plano Estadual de 

Irrigação; em 1986, o Programa de Irrigação do Nordeste – PROINE - e o Programa Na-

cional de Aproveitamento Racional de Várzeas Irrigáveis – PROVARZEAS. Também se 

incluem aí as linhas de créditos e financiamentos, como o PROTERRA, o Programa de 

Financiamento para Equipamentos de Irrigação – PROFFIR -, os Polos de Desenvolvi-

mento Integrado e muitos outros Programas que foram implementados para a Região.  

O I Plano Plurianual de Irrigação – PPI -, em 1971, estabelecia que o DNOCS 

elaborasse estudos de aproveitamento do potencial de água represada nos grandes açudes 

da região nordeste, subutilizados até então. Em seguida, o II PND, que passou a atribuir 

ao DNOCS, não só a responsabilidade pelos estudos, mas também pelo planejamento e 

operacionalização das áreas de irrigação, reformulando as bases técnicas naquelas já tra-

dicionalmente produtoras.  Já o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 
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Nordeste – POLONORDESTE -, criado pelo Decreto nº 74.794 de 30/10/1974, com a 

finalidade de promover o Desenvolvimento e a Modernização das Atividades Agropecu-

árias em áreas prioritárias do Nordeste, visava a equacionar e superar, progressivamente, 

de modo ordenado e integrado, os problemas que dificultavam ou mesmo impediam o 

desenvolvimento de parcela considerável do Nordeste rural. Sua concepção estava fun-

damentada na premissa de que o Nordeste rural não podia ser considerado do ponto vista 

da ação executiva e da promoção do desenvolvimento como um todo homogêneo. Assim 

sendo, em face de sua diversidade sub-regional, tornavam-se inadequados Programas 

uniformes e padronizados.  

Consideradas as diferenças da Região, para a execução do POLONORDESTE, 

foram selecionadas áreas específicas do Nordeste rural, com o propósito de transformá-

las em Polos de Desenvolvimento. Essas áreas, pelas características peculiares de solo, 

água, clima etc., bem como do estágio socioeconômico em que se encontravam, eram 

objeto de um plano integrado de desenvolvimento, representado notadamente pela exe-

cução de projetos de infraestrutura, tais como: construção de estradas vicinais, eletrifica-

ção rural, áreas destinadas a armazenagem, além da realização de pesquisa e experimen-

tação agrícola, extensão rural e crédito rural. A ação governamental visava, assim, a pro-

piciar condições de dinamizar a produção na Região, em caráter inovador, a ser imple-

mentada principalmente pela iniciativa privada, respeitando e adequando a execução de 

projetos às particularidades e peculiaridades de cada área. O programa foi executado 

pelo então Ministério do Interior, através da SUDENE, do BNB, e pelo Ministério da 

Agricultura. As áreas integrantes preliminares selecionadas foram as áreas dos Vales 

Úmidos, das Serras Úmidas, da Agricultura Seca, dos Tabuleiros Costeiros e as de Colo-

nização. Dentre os vales úmidos do Nordeste contemplados pelo POLONORDESTE, 

estava o Vale dos rios Piranhas/Açu e Apodi/Mossoró, no estado do Rio Grande do Nor-

te, que apresentava entre os vales da região Nordeste, as maiores proporções de terras 

apropriadas para a Agricultura Irrigada. 

Outros Programas, Planos e Estratégias, ao longo da década de 1970, foram 

sendo implementados no Nordeste. Essa Política pública de agricultura Irrigada resultou 

na implantação pelo DNOCS de quatro Perímetros Irrigados no RN: 

 Projeto “CRUZETA”: Implantado através do Decreto Federal Nº 71341, de 08 de no-

vembro de 1972. Entrou em operação em 1976 e utilizava a água do açude público “Cru-

zeta” 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 
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água acumulada pelos açudes Itans, construído pelo DNOCS em 1935 no município de 

Caicó e o açude “Sabugi”, construído pelo DNOCS em 1965. 

 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 submer-

sas e açudes particulares de pequeno porte. O município de Pau dos Ferros polarizava os 

municípios (Alexandria, Francisco Dantas, Itaú, José da Penha, Marcelino Vieira, Para-

ná, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, São Fran-

cisco do Oeste, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, Tenente Ananias e Viçosa) com pe-

quena produção.  Nas áreas dos três perímetros irrigados supracitados, foram implanta-

dos projetos voltados para a produção de tomate industrial, feijão e arroz. O tomate tinha 

a sua produção voltada totalmente para o abastecimento de agroindústrias da região Nor-

deste, que trabalhavam com o seu processamento. As principais empresas compradoras 

desses produtos foram: a Peixe e a Palmeiron, ambas sediadas em Pernambuco. Segundo 

Itamar de Souza (1999, p.269) o DNOCS – RN em dados de 17/03/1997 eram irrigados 

“[...] 138 hectares de terra nos quais os irrigantes cultivavam tomate industrial em larga 

escala para as indústrias.”. 

 Projeto “BAIXO-AÇU”: Este projeto teria vindo como resposta à construção da Barra-

gem “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 popula-

ção 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 em de Açu, destacaram-se a AGROKNOLL, que pri-

meiro 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 de 1980, 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 estado (Figura 9).  



 

 

 

 
                                 Figura 9: Polo Fruticultor Açu-Mossoró                                                                                                  Elaboração: Aristotelina Pereira Barreto Rocha
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François Perroux (1967) e Hirschman (1961) apontam a necessidade de se com-

preender que o desenvolvimento econômico e social é regionalmente desequilibrado. 

Perroux (1967) mostra a importância de se incentivar os polos de desenvolvimento, vis-

tos como uma unidade econômica motriz, que geram efeitos de aglomeração e proporci-

onam ganhos cumulativos de localização. Para Perroux (1967), o desenvolvimento é a 

combinação de transformações de ordem mental e social de uma população que lhe pos-

sibilita o aumento cumulativo e duradouro do seu produto real global. 

Andrade (1974) destaca a adesão da SUDENE, a partir de 1966, às tentativas de 

aplicação à realidade brasileira da Teoria dos Polos de Desenvolvimento. Considerando 

que o próprio Perroux (apud Andrade, 1974, p.58–63) admite estender a função motriz 

às atividades primárias, os Perímetros de Irrigação se constituíam, assim, nessa concep-

ção, em Polos de Desenvolvimento Agrícola. Em outra temporalidade, contudo, na busca 

de compreendermos esta dinâmica, agora, a partir das ideias de Santos (1996), pode-se 

afirmar que se tratava da criação de Espaços Racionais. Mesmo que essas ações pudes-

sem ser usadas como ações de combate às secas, de dotação de infraestruturas à terra, de 

desenvolvimento regional, tratava-se, na sua essência, de uma estratégia de integrar esses 

espaços, de forma mais dinâmica, à economia nacional.  

Para Santos (1996, p.239), o espaço racional é o espaço criado diretamente para 

a aplicação de técnicas racionais e científicas. É o espaço marcado pela ciência, pela tec-

nologia e pela informação; enfim, por uma carga de racionalidade essencialmente capita-

lista. Nas suas palavras “[...] o espaço racional supõe uma resposta pronta e adequada 

às demandas dos agentes, de modo a permitir que o encontro entre ação pretendida e 

objetos disponíveis se dê com o máximo de eficácia”. 

A construção da Barragem “Eng. Armando Ribeiro Gonçalves”, inaugurada em 

1983, é um ícone, no Rio Grande do Norte, desse espaço racional, de que fala o prof. 

Milton Santos, e até o final daquela década foi o maior reservatório do Nordeste. Antes 

da construção da barragem, deu-se a prática da irrigação tradicional - com oferta reduzi-

da de água, na dependência da regularidade de chuvas para alimentar os rios e açudes da 

Região, bem como através do trabalho com instrumentos rudimentares, como a enxada, a 

foice e o facão. Contudo, os projetos de irrigação instalados no estado, a partir de mea-

dos dos anos de 1970, tiveram, através da implantação de um conjunto de objetos geo-

gráficos e de serviços de conteúdo técnico-científico, a pretensão de transformar o espa-

ço geográfico existente em um campo de ação racional. Havia assim, na concepção do 

programa, uma intencionalidade explícita de criar um espaço racional, ou algo bem pró-

ximo das características expostas por Santos (1996), ao defini-lo como um espaço mar-
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cado pela técnica pela ciência, pela informação e por uma racionalidade capitalista. O 

uso da tecnologia na fruticultura irrigada é bem mais intenso, do que no cultivo do algo-

dão. A cultura algodoeira requisitava um contingente significativo de trabalhadores, não 

só no cultivo, mas também no beneficiamento e no Serviço de Classificação do Algodão, 

criado em 1927, visando a garantir a qualidade do produto exportado, e com postos insta-

lados nos municípios de Natal, Mossoró, Lajes e Jardim do Seridó.  

Do caroço de algodão, extraía-se o óleo, produto alimentício e matéria-prima 

para fabricação de perfumes, sabões e lubrificantes. O beneficiamento também produzia 

fios para fabricação de redes e tecidos. As Usinas de Beneficiamento de Algodão esta-

vam espalhadas por todas as Regiões do Estado. A fruticultura irrigada, ao contrário, 

ficou concentrada em poucos municípios, e, de longe, é muito menos dependente do tra-

balho braçal e das chuvas. Na verdade, o Polo “Frutícola” é uma ilha de modernidade no 

semiárido norte-rio-grandense. 

Com o desenvolvimento de novos materiais, de novas técnicas de engenharia, 

de informática, de biotecnologia etc., a área da produção capitalista se ampliou, já que 

todos os lugares passaram a ter a possibilidade de serem facilmente atingidos pela circu-

lação de mercadorias ou informações. 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. É nesse contexto que Mos-

soró se destaca no panorama atual, como um polo de fruticultura irrigada, em processo 

constante de desenvolvimento; - situação que se configura, a partir dos anos de 1970, 

com a consolidação da empresa Mossoró Agroindustrial S/A – MAISA. Ressaltamos 

que, nas décadas posteriores, sucederam outros investimentos e a criação de outras em-

presas no município, para a continuidade e o desenvolvimento das atividades da fruticul-

tura irrigada em moldes modernos, exigindo-se a implantação de fixos capazes de dina-

mizar os fluxos. Desde então, Mossoró tornou-se um polo na produção de frutas tropicais 

e destaca-se como o maior produtor de melão do país. Na atualidade, comercializa esse 

produto diretamente com os Mercados dos Estados Unidos e da Comunidade Econômica 

Europeia. É, por isso, reconhecida nacionalmente como uma das áreas agrícolas de mo-

dernização e desenvolvimento intenso da região Nordeste.  

Para se ter a compreensão dessa trajetória agrícola modernizadora torna-se ne-

cessário o conhecimento da história da criação e funcionamento da empresa MAISA. 

Fica difícil entender como Mossoró é o maior produtor de melão do Brasil sem incluir 

nesta reflexão a MAISA. Que começou como plantadora de caju.  
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No dia 6 de abril de 1968, a empresa Mossoró Agroindustrial S/A – MAISA já 

estava constituída. A primeira Diretoria foi composta pelos engenheiros: José Agripino 

Maia, Diretor Presidente; José Nilson de Sá, Diretor Administrativo; e Geraldo Rola, 

Diretor Técnico.  O objetivo primeiro do complexo agroindustrial foi combinar a explo-

ração do cajueiro em consórcio com a pecuária.  

O plantio do cajueiral foi feito em losangos enumerados de 25 hectares, inicia-

dos em 1969 e ultimados em 1974. A curva de produção da castanha do caju foi imagi-

nada de tal ordem que, em 1974, a empresa colhesse 50 toneladas de castanha e, em 

1982, de modo que se estabilizasse num patamar de 10.000 toneladas/ano, o que corres-

ponderia a 100.000 toneladas/ano de pedúnculo, ou falso fruto, assim chamado. Em 1976 

(antepenúltimo ano de chuvas, no Nordeste, naquela década), a MAISA colheu 2.000 

toneladas de castanha, estimando-se que ficou no campo, sem aproveitamento, por falta 

de mão-de-obra contratada, mais de 500 toneladas. A colheita foi realizada por cerca de 

1.000 trabalhadores, que segundo o então sócio proprietário J. Nilson de Sá desempenha-

ram as suas tarefas... 

[...] em péssimas condições de conforto e salubridade. Os homens foram insta-

lados, com suas famílias, em barracas de lona ou cobertas de palhas, sem água 

corrente, energia elétrica e dependências sanitárias. Ficou então patenteada a 

necessidade da fixação da mão-de-obra permanente em moradias saudáveis, [...] 

Surgiu por este caminho a idéia da construção da Vila. (SÁ, 2003, p.213). 

 

Para solucionar o problema, foi construída a Vila, que atenderia a essa necessi-

dade. Em face da manutenção de muitos trabalhadores na propriedade, a construção de 

residências (Vila) para moradia dos funcionários obedeceu às seguintes especificações: 

600 habitações, 40 destas reservadas para moradia dos empregados com maior qualifica-

ção (engenheiros, técnicos); Praça, Escola e Centro Comunitário; duas Escolas para En-

sino Infantil; quatro pequenas Lojas de Comércio Local, Posto de Saúde, Mercado, Co-

mércio e Pequena Indústria; Urbanização de ruas, avenidas etc.; Caixa d’água (reservató-

rio coletivo), Poço tubular, com profundidade de 700m, Rede de energia elétrica, Rede 

de distribuição d’água. A Vila dispunha ainda de: ambulância, quadro permanente para 

apoio, enfermeira, médico, dentista e professores. Em face dessa dimensão, havia um 

administrador, chamado de “Prefeito”, para cuidar da Vila e gerenciar as questões perti-

nentes ao seu funcionamento. A Vila era como uma pequena cidade e, ao mesmo tempo, 

era como uma grande novidade, não somente no município mas em todo o estado, enun-

ciando-se como a urbanização do rural, pois muitos dos objetos acima descritos, não se 

caracterizavam como pertencentes ao campo. Segundo José Nilson de Sá (2003), a partir 

de 1979, a fertilidade das plantações de caju decresceram consideravelmente. Foram 
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cinco anos seguidos de seca, a ponto de alguns pés, no ano de 1983, nada produzirem. 

Ele declara que 

 

O projeto da pecuária, que estava em franca evolução também entrou em de-

clínio. Aquele exuberante pasto que havia na área desapareceu de forma im-

pressionante. [...] alguma coisa tinha de ser feita. A desastrosa experiência 

com a cultura de sequeiro demandava uma providencia urgente para assegurar 

a sobrevivência do projeto e a manutenção dos 2.000 postos de trabalhos já 

consolidados na Vila. (SÁ,2003,p.216-217). 

 

Esse longo período de estiagem causou perdas ao grupo empresarial o que mo-

tivou a Direção a reunir-se e definir que “alguma coisa tinha de ser feita” (SÁ, 2003).  

Um dos sócios, o engenheiro Geraldo Rola, foi a Israel conhecer as técnicas de irrigação 

e voltou para comandar o processo de Agricultura Irrigada na propriedade. Já conhece-

dor do potencial natural da área: – a fertilidade das terras, as reservas hídricas existentes 

na Bacia Potiguar (através de estudo feito por técnicos da Petrobras, técnicos do Projeto 

Radam Brasil e pelos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT de São Paulo) e do 

poder da luz solar da região, optou, imediatamente, pela cultura do melão, cuja resposta 

superou as expectativas. Pois, segundo José Nilson, 

 

Para o primeiro plantio de uma área de melão, do tipo “valenciano”, amarelo, 

Geraldo Rola trouxe de São Paulo uma família de japoneses e, por intermédio 

de um espanhol conhecido pelo nome Manolo conseguiu sementes da Espa-

nha. Foram plantados, sem um resultado satisfatório, salvo engano de minha 

parte, 50 hectares. Os japoneses fizeram foi aprender, em lugar de ensinar. 

(SÁ, 2003). 

 

 
                                               Figura 10: Melão tipo “valenciano” 

                                               Foto: http://www.infobibos.com/Artigos/2009_3/melao/index.htm 

 

http://www.infobibos.com/Artigos/2009_3/melao/index.htm
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Os primeiros melões produzidos no Rio Grande do Norte, para fins de exporta-

ção, “foram os cultivados na MAISA, irrigados com a água existente na nossa bacia 

potiguar numa profundidade média de 700 metros! Totalizando 30.000 caixas de 10 

quilos com destino a Londres,” (SÁ, 2003). A partir de então, a Empresa sentiu a neces-

sidade de fixar escritórios de representação no exterior, para ampliação do seu mercado 

comprador. Assim, instalou escritórios em Londres e em Rotterdam na Holanda. Os me-

lões produzidos pela MAISA passaram então a ser comercializados na Europa (nos paí-

ses nórdicos) e em toda a América. Tomado um tanto pela emoção, o criador José Nilson 

de Sá descreve a dimensão econômica alcançada pela Empresa: 

 
A Espanha, o maior produtor de melão da Europa, importa quase tudo que nós 

produzimos aqui, na variedade “pele de sapo” [...] o projeto cresceu, a produ-

tividade de mais ou menos 80 toneladas por hectare/ano impressionava a todos 

[...] o Presidente do Paraguai saiu de Assunção, com quase todo seu Ministé-

rio, para ver o milagre![...] Em novembro de 1982, participamos em Paris da 

famosa SIAL, uma feira internacional de alimentos, utilizando o stand do Bra-

sil, onde sinceramente, o que havia de mais bonito eram os melões da MAISA. 

(SÁ, 2003, p.218-219). 

 

Na subzona de influência de Mossoró, as atividades de irrigação nasceram, as-

sim, por intermédio da iniciativa privada apoiada por programas de governo, e ganharam 

corpo a partir dos anos 60, com o pioneirismo da MAISA e, posteriormente, com a im-

plantação de outra importante agroindústria, a fazenda “São João”. Até o ano de 2001, a 

MAISA vinha se consolidando como empresa Âncora (entre as empresas locais) que 

utiliza frutas tropicais como matérias-primas para a produção de semi-manufaturados, 

como é o caso de polpas, bem como exercendo ação intermediária de grande peso na 

compra de produção de terceiros (as empresas menores e pequenos produtores) para ex-

portação. 

Ocorrência notável, porém, foi que a Mossoró Agroindustrial S/A – MAISA, 

que, nos 25 anos seguintes à sua criação seria chamada de “milagre”: primeiro pelo porte 

e segundo por conseguir alcançar 40% da produção nacional de melão e chegar a repre-

sentar 20 % da Fruticultura Irrigada do País - encerrou as suas atividades em junho de 

2001. Foi assim que resumiu o fato a matéria publicada sobre o assunto no jornal Tribu-

na do Norte, em Natal-RN: 

“A história da Mossoró Agroindustrial S/A: um sonho iniciado em 1968; um mi-

lagre na década de 90; uma angustia no início do século; e agora, um novo sonho para 

cerca de mil famílias potiguares
24

.”  

                                                 
24

 Manchete do Jornal Tribuna do Norte, página 9 em 21/12/2003. 
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A Maisa foi desapropriada pelo INCRA, para um Assentamento em mais de 20 

mil hectares de terra. A oficialização da criação do assentamento deu-se durante a visita 

do presidente Luís Inácio Lula da Silva, no dia 20 de dezembro de 2003. Na ocasião, 

Lula agendou, de público, o dia 20 de dezembro de 2005 para voltar à fazenda, que seria 

formalizada como modelo no Programa Nacional de Reforma Agrária. No ano de 2003, 

a empresa Fazenda “São João”, propriedade de José Agripino Maia (ex-diretor da MAI-

SA), também encerrou as suas atividades, ficando desempregadas 300 pessoas. “Esses 

não tiveram mais oportunidade de emprego. A situação ficou um pouco complicada. 

Uma perspectiva é que a maioria destes companheiros estão fazendo parte da reforma 

agrária.” (JORNAL TRIBUNA DO NORTE, 30 de maio de 2004). 

Quanto aos motivos da falência da MAISA, da Fazenda São João e de tantas ou-

tras empresas, nesse mesmo período, não cabe, nesta pesquisa, detalhá-los, pois foram 

inúmeros, desde sucessivos planos econômicos, altos juros, ingerência administrativa, 

inadequação às exigências do mercado, desvalorização do dólar americano em relação ao 

real do Brasil, paridade do valor do dólar ao real (1:1) até razões desconhecidas. Mas, 

para Santos (2002), ao analisar a solidez das empresas da atualidade capitalista, as 

 
[...] que resistem e sobrevivem são aquelas que obtêm a mais-valia maior, 

permitindo-se, assim, continuar a proceder e a competir. [...] O exercício da 

competitividade torna exponencial a briga entre as empresas e as conduz a 

alimentar uma demanda diuturna de mais ciência, de mais tecnologia, de me-

lhor organização, para manter-se à frente da corrida. Hoje haveria um motor 

único que é, exatamente, a mencionada mais-valia universal. Esta tornou-se 

possível porque a partir de agora a produção se dá à escala mundial, por in-

termédio de empresas mundiais, que competem entre si segundo uma concor-

rência extremamente feroz, como jamais existiu. SANTOS (2000, p.30-31). 

 

O que é certo é que a segunda metade da década de 1980 foi marcada por forte 

recessão econômica, caracterizada pela adoção de Políticas cujo objetivo era a redução 

dos gastos públicos; o que afetou os programas de irrigação, que, até então, vinham sen-

do implantados e acirrou a irrigação privada, que deveria ser autossustentável e orientada 

para e pelo mercado.  

Quanto a análise da situação demográfica norte-rio-grandense, tomando como 

exemplo o município de Mossoró, a sua população passou de 97.245 pessoas em 1970 

para 213.845 em 2000 (Tabela 11). Isso representa a duplicação de sua população nesse 

período. Tal ritmo de crescimento é um fenômeno que apesar de ocorrer em nível nacio-

nal, em algumas cidades, as singularidades desse processo fazem a diferença. No caso de 

Mossoró, essas particularidades estão relacionadas com a dinâmica econômica reprodu-

zida na cidade e na sua região.  
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Singularmente no Censo Demográfico realizado em 1980, verificamos que a 

população urbana aumentou, assim como a rural. O aumento da população urbana seria 

um comportamento esperado e semelhantemente observado nos demais municípios bra-

sileiros no presente período. Já o aumento da população rural não se configurava como 

dentro do comportamento demográfico do País.  

 

Tabela 11 

 

MOSSORÓ - POPULAÇÃO ABSOLUTA TOTAL, URBANA e RURAL  

1940 – 2010 

 

Fonte: IBGE. 

* Incluem os atuais municípios de Governador Dix-Sept Rosado, Baraúnas e parte de Serra do Mel. 

** Inclui o atual município de Baraúnas e parte de Serra do Mel. 

 

As hipóteses explicativas desse fenômeno passam pelos processos que ocorre-

ram no final da década de 70 e início da década seguinte - o município recebeu novas 

economias em seu território produzindo mudanças na sua estrutura produtiva, bem co-

mo na sociedade.  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 cons-

trução do “Campus” Universitário, do prédio do INSS e dos Conjuntos Habitacionais, a 

fim de minimizar o desemprego.  

Ainda analisando o aspecto demográfico a fruticultura irrigada que se consoli-

dou também nesse período, o que, certamente por meio das agroindústrias da época – 

MAISA, São João e de outras tantas empresas, atraindo para a área rural muitas famílias 

(é o caso da Vila da MAISA que possui 600 moradias), contribuiu para o aumento da 

população rural.  Bem, era esse o cenário econômico e o contexto social na década de 

Ano População total 
População 

urbana 
População rural 

Taxa de  
Urbanização 

1940 31.515 13.730 17.785 43,56% 
1950 40.681 20.088 20.593 49,37% 
1960* 50.690 41.476 16.214 81,82% 

1970** 97.245 79.509 17.736 81,76% 
1980 145.998 122.861 23.128 84,15% 
1991 192.267 177.331 14.936         92,02% 
2000 
2010 

213.845 
259.815 

199.081 
237.241 

14.760 
22.574 

93,01% 
91,35% 
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1970 no estado, momento da implantação da empresa Petrobras no Rio Grande do Nor-

te. 

 

3.4 A Petrobras no Rio Grande do Norte 

 

O primeiro relato de petróleo em terras potiguares remonta ao século XIX, pre-

cisamente ao ano de 1853.  Segundo Vingt-Un Rosado, nesse ano, na vila de Apodi, o 

Padre Florêncio Gomes de Oliveira redigiu, para os vereadores, o seguinte depoimento:  

 

em um dos recantos da lagoa desta vila que está em mais contato com as 

substâncias minerais da serra, tem-se coalhado, em alguns anos uma substân-

cia betuminosa inflamável e de boa luz, semelhante à cera, em quantidade tal 

que se pode carregar carros dela (ROSADO, 1988). 

 

Rodrigues (1989) relata, ainda, que o jornal “O Mossoroense”, em artigo publi-

cado em 09 de fevereiro de 1894, registrou a ocorrência de elaterita
25

 no açude de Cara-

úbas. Esse fato foi confirmado pelo farmacêutico Jerônimo Rosado, que admitiu existir 

no local grande quantidade dessa substância. Paulo Fernandes, em 1947, também regis-

trou, além dessas ocorrências, a presença de manchas em cacimba da comunidade de 

Riacho da Mata, em 1908, e de gás em cacimba da chapada do Apodi. 

Não obstante os registros, havia necessidade de um estudo com mais abaliza-

mento técnico e científico, sobre a questão; segundo Rodrigues (1989), o primeiro estu-

do realizado foi o de John Casper Branner, geólogo norte-americano que, em trabalho 

escrito em fevereiro de 1922, intitulado “Oil Possibiliteis in Brazil
26

”, relatou da possí-

vel ocorrência de petróleo em Mossoró, assim se referindo ao terciário da região: 

 
Parece inteiramente possível que esta zona contenha petróleo onde ela se 

alargar para o interior, como na Bahia, até 300 milhas e Mossoró no Estado 

do Rio Grande do Norte e Maranhão; mas em qualquer outra parte duvido de 

sua existência porque este horizonte é muito estreito, muito fragmentário e 

muito delgado, para fornecer solo para petróleo (RODRIGUES, 1989, p. 6-

7).     

 

A partir desse primeiro diagnóstico técnico, outros estudos e escritos de vários 

autores foram publicados, sempre apontando o estado do Rio Grande do Norte, e em 

particular Mossoró, como área propensa à ocorrência de petróleo.  Dentre os autores que 

reafirmam a suspeita de existência do petróleo, destaca-se o brasileiro Luciano Jacques 

de Morais, que, em 1929, no trabalho “Possível Ocorrência de Petróleo no Rio Grande 

                                                 
25

 A elaterita é uma variedade de betume elástico, enquanto fresco, ficando mais duro e quebradiço quan-

do exposto (Ferreira, Jardel Borges. Dicionário de geociências, Ouro Preto: Fundação Gorceix, 1980). 
26

 BRANNER, John C. Oil Possibilities in Brazil. V 68. Stanford University: AIME, 1923. p. 1057-1060.  
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do Norte”, assinala a necessidade da realização de estudos mais minuciosos no território 

potiguar. Esses estudos aconteceram e foram amplamente aprofundados por meio da 

empresa Petrobras. 

No Rio Grande do Norte, a empresa iniciou o trabalho de prospec-

ção/sondagem, com o objetivo de "testar a anomalia sísmica” constatada na localidade de 

Gangorra, no município de Grossos, em janeiro de 1956. Três meses depois, foi aberto o 

primeiro poço (poço G-1 RN). As pesquisas deram sinais positivos da existência de óleo 

e gás, embora o volume não fosse comercialmente viável naquele momento.  

Em 1966, o então prefeito de Mossoró Raimundo Soares de Souza, contratou a 

Companhia de Água e Solo – CASOL - do Estado do Rio Grande do Norte, para perfurar 

um poço na Praça Padre Mota. Durante meses, do poço jorrou óleo, misturado com água, 

que a população carente usava para acender as lamparinas. Posteriormente, em 1973, a 

Petrobras começou a pesquisar a plataforma continental do RN, próxima ao município de 

Macau. Em outubro daquele ano, foi ali descoberto o primeiro campo petrolífero maríti-

mo – o Campo de Ubarana. 

No final do ano de 1979, deu-se um fato curioso na cidade de Mossoró: do poço 

de água perfurado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM - para 

abastecer as piscinas de um hotel recém-construído o Hotel Thermas __, começou a jor-

rar óleo, atrasando a inauguração do empreendimento. A Petrobras foi chamada para 

analisar a descoberta e comprovar se a substância escura que se misturava à água do 

Thermas era realmente petróleo. A publicação da Petrobras “O petróleo no Rio Grande 

do Norte” (1987, p.5) registra: 

 
A CPRM furou o poço para encontrar água, cujo reservatório ficava a cerca 

de 700 metros. O que não esperava é que, à profundidade de 380 metros, 

houvesse um reservatório de petróleo. A Petrobras perfurou, então, um poço 

gêmeo ao lado do primeiro para a produção comercial, viabilizada pelo preço 

do barril do petróleo no mercado internacional (à época, US$ 39,00). 

 

O referido poço, de nº 14, foi batizado como “9-MO-14-RN” (Figuras 11 e 12), 

originando e marcando o início da produção terrestre comercial no estado do Rio Grande 

do Norte. A partir daí, as pesquisas geológicas foram intensificadas e novas descobertas 

não mais pararam de ocorrer, uma após outra: em Alto do Rodrigues, Areia Branca, Gov. 

Dix-Sept Rosado, Macau, Grossos e outros municípios. Além dos campos terrestres, 

campos marítimos também foram descobertos – são plataformas oceânicas confrontantes 

com os municípios de Guamaré e Areia Branca. 
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Figura 11: Poço inaugural da produção de petróleo no RN, ainda em atividade no  

                 Hotel Thermas “9-MO-14-RN” 

Foto: Petrobras, [s.d.].                         

 

 
Figura 12: Placa identificando o primeiro poço de petróleo terrestre no Rio Grande do Norte 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, agosto de 2011. 

 

A partir de 1980, a cidade de Mossoró passou a sediar as instalações da Petro-

bras, como ponto de apoio ao desenvolvimento das atividades de exploração de petróleo 
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e gás natural
27

 da Bacia Potiguar. Compõem territorialmente a Bacia Potiguar os muni-

cípios de Mossoró, Governador Dix-Sept Rosado, Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, 

Upanema, Açu, Serra do Mel, Areia Branca, Carnaubais, Grossos, Tibau, Porto do 

Mangue, Alto do Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré e os municípios cearenses de 

Aracati e Icapuí.  

No Rio Grande do Norte, a estrutura da empresa Petrobras está dividida em 

Ativos de Produção – ATPs.  

A empresa conta com a seguinte distribuição organizacional
28

 e especializada a seguir 

na figura 13 em forma de organograma:  

 Sede em Natal: localiza-se a Gerência Geral; 

 Ativo de Produção Mossoró - ATP-MO: gerencia a produção de óleo e gás da área 

oeste da Bacia Potiguar terrestre; 

 Ativo de Produção Alto do Rodrigues - ATP-ARG: gerencia a produção terrestre da 

área leste da Bacia Potiguar; 

 Ativo de Produção do Mar - ATP-M: gerencia a produção da área marítima do Rio 

Grande do Norte e do Ceará, com sede em Natal; 

 Unidade de Tratamento e Processamento de Fluidos - UTPF: responsável pelo trata-

mento e processamento de todo o óleo e gás do Estado em Guamaré; 

 Refinaria Potiguar Clara Camarão em Guamaré 

 

A infraestrutura da empresa compreende: 

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

 50 campos produtores em terra 

 6.099 poços perfurados 

 4.726 poços em produção 

 556 km de oleodutos 

 542 km de gasodutos 

 9 estações de tratamento de fluidos 

 17 estações de injeção de vapor 

 67 estações coletoras de óleo e gás 

 12 sondas de perfuração 

 29 sondas de intervenção/manutenção 

 8 estações de compressão de gás 

 3 unidades de processamento de gás 

 1 vaporduto 

 1 refinaria 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Os principais produtos são o petróleo (óleo), o gás liquefeito de petróleo (GLP) e o óleo diesel. 
28

 Informações da Petrobras RN/CE 
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Figura 13: Organograma da Unidade de Operações da Petrobras no RN/CE 

Fonte: Petrobras, 2012.
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Até o ano de 2006 o Rio Grande do Norte era o segundo maior produtor de pe-

tróleo. Na atualidade, é o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil, com cerca de 

10% da produção nacional. O estado do Rio de Janeiro, com 70% da produção nacional, 

ocupa o primeiro lugar ranking de produção de petróleo, e o do Espírito Santo o segun-

do lugar. O Rio Grande do Norte produz, ainda, 2.500 m³ de gás por dia, que são trata-

dos na planta industrial de Guamaré. Esse processamento abastece, através de gasodu-

tos, algumas indústrias do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará. 

A Petrobras no ano de 2006 completou trinta anos de presença na vida econô-

mica do Rio Grande do Norte. Nesse período, a estatal investiu 14,7 bilhões de dólares, 

com os quais foram instalados: 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), com capacidade de produção diária de 8,2 mil 

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

operações desse complexo de atividades, a empresa conta com 8 estações de compres-

são 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, além de 2 plantas 

experimentais para a produção de biodiesel. 

Hoje essa economia de extração e beneficiamento de óleo e gás gera uma par-

ticipação hegemônica na arrecadação do estado e de alguns municípios, podendo viabi-

lizar aos gestores públicos a geração de programas e políticas sociais e ambientais que 

venham reduzir os impactos ambientais que a atividade petrolífera causa nos territórios 

onde são extraídos petróleo e gás. Para dimensionarmos melhor o porte dessa grande 

corporação, uma análise comparativa, realizada no ano de 2006, envolvendo essa em-

presa e o governo do Estado do Rio Grande do Norte, indicou o faturamento da empre-

sa, somando a produção de petróleo e de gás extraídos no Rio Grande do Norte, no va-

lor de R$ 5 bilhões, enquanto o orçamento geral do estado somou apenas R$ 3,8 bi-

lhões; ou seja “a parte é maior que o todo”.  

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 Mer-

cadorias 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.  

O Decreto n
o
 2705, de 03/08/1998, define critérios para cálculo e cobrança de 
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royalties aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petró-

leo e gás natural. Conforme Pacheco (2003, p. 35), o termo Royal significa “da realeza”, 

ou “relativo ao rei”, e refere-se à contrapartida ao direito real para uso de minerais, con-

cedido pelo soberano a uma pessoa ou corporação, uma vez que, desde o início do sécu-

lo XX já se efetuava tal pagamento. Por isso os royalties são uma das formas mais anti-

gas de arrecadação existente no mundo. Hoje em dia, nos países que não adotam a mo-

narquia como regime de governo, o “soberano” passa a ser o Estado. 

Portanto, de acordo o art. 11 do Decreto nº 2.705/98, os royalties são compen-

sações financeiras devidas pelos concessionários de exploração e produção de petróleo e 

gás natural, a serem pagos mensalmente pela empresa exploradora ao governo. Repre-

sentam uma apropriação da sociedade da parcela da renda gerada pela exploração do 

petróleo e do gás natural, recursos naturais escassos e não renováveis. Ressalta-se que, 

desde a Lei nº 2.004/53, já existia o pagamento de royalties sobre a produção de hidro-

carbonetos. Naquela oportunidade, ficou estabelecida a seguinte destinação: 

 pagamento ao Estado: 4% sobre o valor do petróleo e/ou do gás natural produzido 

em terra pela Petrobras; 

 pagamento aos municípios: 1% sobre o valor da produção terrestre de petróleo e gás 

natural em seus territórios. 

A distribuição dos royalties novamente sofreu uma alteração com a Lei n.º 

7.990, de 1989. Esse ato estabeleceu que, nos municípios onde existissem instalações de 

embarque e desembarque de petróleo e/ou gás natural, deveria haver uma compensação 

de 0,5% do valor arrecadado com os royalties, o que ocasionou uma redução do percen-

tual anteriormente recebido pelo estado (passou para 3,5%) e da produção do mar: o 

percentual do Fundo Especial foi reduzido para 0,5%. 

Finalmente, a Lei do Petróleo, além de aumentar para 10% a alíquota básica 

dos royalties, manteve os critérios de distribuição para estados, municípios e ministérios 

para a parcela correspondente a até 5% e estabeleceu uma nova forma de distribuição 

para a parcela excedente a 5%, incluindo o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 

como novo beneficiário, que passa a receber 25% dos 5% dos royalties excedentes. 

Quanto à base de cálculo, o volume produzido x preço de referência (publica-

do pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
__

 ANP) está 

relacionada a cada campo. A alíquota varia por área, de 5% a 10% (por campo produ-

tor), sendo definida em cada contrato de concessão. E a periodicidade do repasse é men-

sal, destinado à Secretaria do Tesouro Nacional – STN 
__

 até o último dia útil do mês 
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subsequente, a partir do mês em que ocorrer a respectiva data de início da produção. 

Os royalties incidem sobre a produção mensal do campo produtor. O valor a 

ser pago pelos concessionários é obtido multiplicando-se três fatores: (1) alíquota dos 

royalties do campo produtor, que pode variar de 5% a 10%; (2) produção mensal de 

petróleo e gás natural do campo; e (3) preço de referência desses hidrocarbonetos no 

mês; como determinam os artigos 7º e 8º do Decreto nº 2.705/98, que regulamentou a 

Lei nº 9.478/97, conhecida como Lei do Petróleo. 

 

Royalties = Alíquota x Valor da produção 

Valor da produção = V petróleo x P petróleo + V gn x P gn 

Nessa fórmula, 

Royalties = valor decorrente da produção do campo no mês de apuração, em R$; 

Alíquota = percentual previsto no contrato de concessão do campo; 

V petróleo = volume da produção de petróleo do campo no mês de apuração, em m³; 

P petróleo = o preço de referência do petróleo produzido no campo no mês de 

 apuração, em R$/m³; 

P gn = preço de referência do gás natural produzido no campo, no mês de apuração, em 

R$/m³. 

Além dos royalties, os concessionários estão sujeitos ao pagamento de partici-

pação especial, compensação financeira extraordinária, estabelecida pela Lei do Petró-

leo, para campos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade, e ao paga-

mento pela ocupação ou retenção de área. A tabela a seguir apresenta as alíquotas e os 

beneficiários da distribuição dos royalties, conforme estabelecido na legislação perti-

nente. A distribuição aos beneficiários pela Secretaria do Tesouro Nacional é feita com 

base nos valores devidos a cada um deles, fornecidos pela ANP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://200.179.25.133/NXT/gateway.dll/leg/decretos/1998/dec%202.705%20-%201998.xml?f=templates$fn=default.htm&sync=1&&vid=anp:10.1048/enu
http://200.179.25.133/NXT/gateway.dll/leg/leis/1997/lei%209.478%20-%201997.xml?f=templates$fn=default.htm&sync=1&vid=anp:10.1048/enu
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Tabela 12 

 
DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES, CONFORME ESTABELECIDO PELO DECRETO 

N
O
 2705, DE 03/08/1998 

 

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 petró-

leo 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 petró-

leo 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: Elaboração própria, a partir de informações disponíveis no endereço eletrônico da Petrobras 

(www.petrobras.com.br) 

 

Em relação à extração no mar (produção offshore), consideram-se estado pro-

dutor e município produtor, conforme mencionado na tabela anterior, aqueles confron-

tantes com a plataforma continental, contíguos à área marítima delimitada pelas linhas 

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

nental onde estiver situado o campo produtor de petróleo e gás natural. Tais projeções 

são efetuadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os royalties devidos 

aos municípios são calculados com base na produção do estado do qual fazem parte, 

sendo que o rateio dos royalties devido aos municípios pertencentes a uma mesma zona 

de produção é efetuado na razão direta de suas respectivas populações. A partir do ano 

de 1999 a atividade petrolífera passou a gerar royalties (Tabela 13) para a região petrolí-

fera do Rio Grande do Norte, em grandes volumes, afetando diretamente os orçamentos 

municipais.  
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Tabela 13 

 

RIO GRANDE DO NORTE - ROYALTIES ANUAIS em  

VALORES CORRENTES 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 145.414.324,55 

                                         Fonte: ANP 

 

 

Detalhando a participação da empresa Petrobras na economia norte-rio-

grandense, esta pode ser avaliada pelos impostos gerados pela prestação de serviços, o 

pagamento de royalties e o pagamento da participação especial aos proprietários de ter-

ras das áreas de produção.  

A seguir o demonstrativo do recebimento de royalties no ano de 2010 pelas 

prefeituras municipais: 

 

Tabela 14 

 

RIO GRANDE DO NORTE – RECEBIMENTO de ROYALTIES – 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: ANP; http://www.inforoyalties.ucam-campos.br/ 

(*) Município não produtor, mas com instalações de medição e transferência de petróleo e/ou gás. 
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No ano de 2010 as transferências, em royalties, para os 15 maiores recebedores 

somaram a importância de R$ 137.649.064,08, (tabela anterior). Ressaltamos que o 

maior campo de produção terrestre do país 
__

 o campo Canto do Amaro (Figuras 14 e 

15) 
__ 

localidade entre os municípios de Mossoró e Areia Branca em muito contribui 

para esse resultado. As imagens que seguem espacializam as unidades de bombeio na 

referida área revelando a densidade desses equipamentos no campo produtor confor-

mando-se como território do petróleo. 

Os valores retratados na tabela anterior confirmam o peso do petróleo na eco-

nomia mossoroense, bem como, na economia de outros municípios. Outro ponto impor-

tante a considerar além dos royalties, são os valores recebidos por proprietários de terra, 

cuja propriedade se desenvolve alguma atividade petrolífera 
__

 é a participação especial 

(Tabela 15).  
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Figura 14: Campo de Canto do Amaro (imagem de satélite) 

Fonte: googlemaps 

 

 
Figura 15: Unidades de bombeio no campo de Canto do Amaro 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, agosto de 2011. 
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Tabela 15 

 

RIO GRANDE DO NORTE  

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS PAGAS aos PROPRIETÁRIOS de TERRA 

 1999-2010 

Ano Nº de poços 
Participação Especial  

(R$ Mil) 
1999 3657       19.498,00 
2000 3818 13.898.243,17 
2001 3949 13.269.623,58 
2002 3972 14.694.170,82 
2003 4049 19.417.580,59 
2004 3051 23.638.895,48 
2005 3258 26.601.615,19 
2006 3453 28.247.195,23 
2007 3506 24.108.862,94 
2008 3669 31.562.425,18 
2009 3529 20.488.112,74 
2010 1063 24.916.707,00 

Total 240.862.929,92 
                                       Fonte: ANP 

 

Essa significativa renda paga aos proprietários de terra, que entra diretamente, 

todos os meses, na realidade econômica das famílias envolvidas, tem revolucionado a 

vida de alguns agricultores e de suas famílias. A Revista Petrobras (2001, p.19) publica 

a entrevista do proprietário de uma área produtora em Mossoró com 800 hectares insta-

lados em sua propriedade 108 “cavalos de pau
29

”, gerando uma renda mensal de 24 mil 

reais. Para esse proprietário, um dos grandes benefícios do petróleo em sua terra foi ele 

ter saído da “caderneta dos bancos”, uma referência aos duros financiamentos bancários 

e às eternas dívidas. O proprietário afirma, ainda, que “Com os ‘róiti’ deixei por uma 

vez. E agora são os gerentes de banco que andam atrás, não para cobrar dívidas, mas 

para ver se abre uma conta em suas agências” (REVISTA PETROBRAS, 2001, p. 19). 

À primeira vista, o aspecto da distribuição de parte das rendas petrolíferas aos 

proprietários de terra constitui uma contradição, pois segundo Hartwick (1977) tratando 

do direcionamento das receitas minerais para investimentos em ativos reproduzíveis. 

Porém esse emprego, mais do que em qualquer região do país, tem alcance social inco-

mensurável, uma vez que a maioria das famílias que recebem esses recursos viviam 

antes disso em condições de pobreza. Essa renda, então, vem a ser a redenção quanto à 

melhoria de vida dessas pessoas, podendo ser utilizada, consciente ou inconscientemen-

te, na formação privada de um estoque de riquezas e na diversificação produtiva, cum-

                                                 
29

 Nome popular do equipamento Unidade de bombeio 
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prindo, assim, as funções do ente público na formação de um estoque de riqueza repro-

duzível em substituição ao recurso natural hoje explorado. Tal fato, aliás, na prática, 

parece, às vezes, confirmar-se, o que é evidenciado a partir do seguinte depoimento de 

proprietário de terra: 

 

[do agricultor, Jusemberg Apolônio de Siqueira] Os cinco poços localizados 

em seu sitio 32 hectares, chamado de Arenoso, no Município de Carnaubais, 

estão proporcionando ao agricultor uma oportunidade de criar novos negó-

cios. Com uma renda de Dois Mil Reais por Mês, Jusemberg ficou mais fol-

gado para sustentar a família e assim comprou quatro camionetes, uma delas 

transformada em carro-pipa. As camionetes são contratadas pela Petrobras na 

região, por R$ 1.200 mensais [...]. O carro-pipa é mais caro e agora está alu-

gado à prefeitura de Carnaubais. Além da renda de participação e do aluguel 

dos carros, Jusemberg está plantando tomate e pimentão em sua propriedade. 

[...] Mas confirma que a vida ficaria mais dura se ele fosse viver só da planta-

ção. [ ...] Ele diz não querer para de plantar ou  trabalhar, pois pode ficar “vi-

ciado como rico” quando a extração acabar (REVISTA PETROBRAS, 2001, 

p. 21).  

  

A expressão acima “quando a extração acabar” revela uma consciência acerta-

da e rara, que deveria ser a de todos os gestores municipais. Rara também é a condução 

pessoal das finanças por parte desse proprietário de terra, pois, os recursos advindos da 

atividade petrolífera por meio do pagamento da participação especial aos proprietários 

de terra não têm sido convertidos em atividade produtiva, como deveriam; em sua maio-

ria são eles apenas rentistas, ou seja, vivem da renda – gastam e consomem sem pensar 

no futuro. Outra participação importante da Petrobras na economia do estado pode ser 

avaliada através da geração de emprego e renda: 2.400 funcionários. As estimativas da 

empresa são da geração de 43.900 empregos indiretos. O número de empresas contrata-

das é de 190. Todos esse contingente representa uma considerável circulação de pessoas 

e recursos na economia local 

A relação positiva entre a Petrobras e a economia do estado é também expressa 

pelos dados divulgados pelo IBGE no final do ano de 2010, referentes aos valores do 

Produto Interno Bruto – PIB Per capita dos municípios do Rio Grande do Norte. Esses 

dados revelam que, dos 10 maiores PIBs municipais, 7 são de municípios que estão en-

tre os 15 com maior arrecadação de royalties, demonstrando que a atividade de E&P de 

petróleo e gás muito contribui para os altos valores do PIB.  
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Tabela 16 

 

RIO GRANDE DO NORTE – 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: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo. 

 

 

Os municípios produtores de petróleo no Rio Grande do Norte dispõem de re-

cursos financeiros para a promoção das transformações sociais, embora os investimen-

tos ainda não se tenham concentrado em ações capazes de reduzir os níveis de pobreza e 

de exclusão social. Contudo as disparidades apresentadas pela comparação entre os ro-

yalties per capita e os indicadores sociais dos municípios apontam para a urgente neces-

sidade de políticas sociais eficientes e que possibilitem aos municípios conter à pobreza 

e o baixo nível de desenvolvimento social. Portanto, torna-se necessário que os municí-

pios elaborem suas próprias políticas sociais de combate a pobreza, mas entendemos 

não dever ser esse o único foco da política de desenvolvimento e, sim, principalmente o 

de investimento em educação: que se promova a capacitação profissional, visando a 

uma maior participação da população nos lucros do petróleo. 
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                 Figura 16: Rio Grande do Norte – PIB per capita - 2009 

                    Fonte dos dados: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística e Secretarias do Governo 
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Quanto às reservas de gás, essas estão concentradas nos estados do Rio de Ja-

neiro, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Sergipe e Rio Grande do Norte. E são esses 

estados, nessa mesma ordem, que se apresentam como os maiores produtores. O Rio 

Grande do Norte ocupa o sexto lugar na produção de gás natural como demonstra a ta-

bela de produção nacional a seguir. Em nosso estado, a produção de gás extraído em 

maior quantidade é feita nos poços marítimos de Ubarana, Aratum, Pescada, Arabaiana, 

Agulha e Estreito. 

Tabela 17 

 
PRODUÇÃO NACIONAL de GÁS NATURAL por UNIDADE da FEDERAÇÃO e LO-

CALIZAÇÃO (TERRA e MAR) - 2010 (mil m³) 

 

Produção em terra Produção total (terra+mar) 
Estado Mil m³ Estado Mil m³ 

Amazonas 3.857.900 Rio de Janeiro 10.132.236 
Bahia 1.138.330 Amazonas 3.857.900 
Sergipe 564.458 Bahia 3.399.392 
Alagoas  564.458 Espírito Santo 2.701.036 
Rio Grande do Norte 269.461 Sergipe 1.101.741 
Espírito Santo 98.678 Rio Grande do Norte 688.862 
Ceará 533 Alagoas  672.619 
Rio de Janeiro - São Paulo 342.015 
São Paulo - Ceará 42.647 

   Fonte: ANP - Boletim Mensal de Produção, conforme o Decreto n.º 2.705/98. 

   Notas: O valor total da produção inclui os volumes de reinjeção, queimas e perdas e consumo próprio      

               de gás natural. 

               (m³) = metro cúbico.    

 

Boa parte da tecnologia desenvolvida para as diversas etapas da extração de 

produção de petróleo/gás bem como para a solução de problemas referentes aos rejeitos, 

como descarte e tratamento do grande volume de água decorrente da atividade, é desen-

volvida na universidade local - a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

Diversos autores já analisam essas relações das instituições de ensino e pesqui-

sa com empresas. Dentre eles destacamos Rolim (2000) que analisa o impacto econômi-

co das universidades no estado do Paraná. Segundo esse autor o papel das universidades 

no desenvolvimento da cidade/região assenta na compreensão de que o conhecimento e 

as inovações têm papel relevante no processo do desenvolvimento econômico. A partir 

dessa compreensão têm-se os conceitos de Sistema Nacional de Inovações, Economia 

do Conhecimento e Sistema Regional de Inovação. A referência teórica para esses con-

ceitos encontra-se em Cooke (1998); Lundvall (1992) e Rolim (2000); dentre outros 
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autores. A partir deles tem-se o entendimento do conceito de Sistema Regional de Ino-

vação: 

As regiões que possuem o conjunto ideal de organizações para a inovação in-

seridas em um meio institucional adequado ligações sistêmicas e comunica-

ção interativa entre os atores da inovação é fato normal, enquadram-se na de-

signação de sistema regional de inovação. A expectativa é que esse conjunto 

de organizações regionais de governança, públicas e privadas (p. ex.., associ-

ações comerciais, câmaras de comércio), organizações de treinamento voca-

cional, bancos, empresários dispostos a desenvolver novos produtos em par-

cerias de riscos, pequenas e grandes empresas interagindo. Além disso essas 

organizações devem demonstrar vínculos sistêmicos através de programas de 

comum participação conjunta e pesquisa, fluxos de informações e pelo esta-

belecimento de linhas de ação política pela organização de governança. Esses 

são sistemas que combinam aprendizado com capacidade de inovação, 

“upstream” e “dowstream” e que merecem, portanto, a designação de siste-

mas regionais de inovação. (Cooke e Morgan, 1998, p. 71). 

 

Ainda, os autores Cooke e Morgan (1998) afirmam que é possível distinguir 

dois níveis de aprendizado no Sistema Regional de Aprendizado: o primeiro seria o que 

promove a competência - habilidade para realizar uma tarefa 
__ 

e o segundo é a capaci-

tação 
__

 a compreensão dos mecanismos inerentes à solução de problemas envolvidos 

na atividade. Na proporção que esses dois níveis de aprendizado interagem com univer-

sidades, institutos de pesquisas, centros vocacionais de treinamento, parques tecnológi-

cos ou empresas, ele tende a transformar-se em Sistema Regional de Inovação.    

Diante do desempenho do Rio Grande do Norte na atividade petrolífera, inves-

timentos em pesquisas na área têm sido feitos, como cursos de pós-graduação em Ciên-

cias e Engenharia do Petróleo – PPGCEP, graduação em Química do Petróleo, gradua-

ção em Engenharia do Petróleo, todos em funcionamento na UFRN e ainda outros cur-

sos de pós-graduação como: Engenharia de Processo em Planta de Petróleo e Gás, Geo-

logia e Geofísica de Petróleo e gás; Programa Multidisciplinar de Petróleo e Gás, bem 

como um curso na área das ciências humanas: Direito do Petróleo e do Gás natural. 

Outro exemplo, na UFRN, da criação de um ambiente propício para a inovação 

tecnológica é o Núcleo de Estudos de Petróleo e Gás Natural – NEPGN 
__,

 uma estrutu-

ra multidisciplinar, envolvendo atividades de vários departamentos de quatro centros 

distintos, nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Tecnológicas, Biomédica e das Ciên-

cias Humanas, todas voltadas para a atividade petrolífera. O NEPGN conta com um 

laboratório central, chamado de LAPET – Laboratório de Pesquisa em Petróleo 
__ 

e 

forma uma rede de laboratórios associados, distribuídos pelos departamentos da UFRN 

aos quais pertencem. Através dessa rede, todas as informações relacionadas à área de P 

& G estão reunidas num banco de dados. A UFRN possui, ainda, um laboratório de Re-
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alidade Virtual para Otimização de Projetos de Desenvolvimento da Produção de Petró-

leo. No Brasil, além da UFRN existem apenas outros dois (o Cenpes e o Coppe), ambos 

no estado do Rio de Janeiro.  

Em outubro de 2010, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte inaugu-

rou o Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos 

(NUPPRAR). Trata-se de um Núcleo Regional de Excelência, constituído de vários 

laboratórios multidisciplinares, com capacitação instrumental e de recursos humanos, 

que objetiva o atendimento às demandas técnicas e de pesquisa voltadas para a indústria 

do petróleo na região Norte-Nordeste.  

Com a implantação do NUPPRAR, é possível a execução de projetos de pes-

quisa e desenvolvimento, de formação de recursos humanos, prestação de serviços téc-

nicos e fornecimento de infraestrutura nas seguintes atividades: pesquisa básica e de 

desenvolvimento em temas ligados à caracterização e ao processamento primário de 

petróleo; monitoramento, tecnologia ambiental e reuso de água; medição e simulação de 

processos; tratamento de resíduos e hidrogeologia; formação de recursos humanos, com 

a implantação e o desenvolvimento de um grupo de pesquisadores e professores com 

especialização em petróleo, gás, energia e meio ambiente; pesquisa e desenvolvimento 

básico e aplicado em petróleo, gás, energia e meio ambiente.  

Desenvolvendo pesquisa e prestação de serviço nas áreas das ciências do petró-

leo, o NUPPRAR é constituído por vários laboratórios multidisciplinares, cujo eixo 

principal é o laboratório Central de Análises. Possui uma estrutura destinada a articular, 

harmonizar e aperfeiçoar as ações desenvolvidas no setor de água e resíduos produzidos 

a partir da exploração do petróleo, hoje disseminadas por mais de uma dezena de depar-

tamentos acadêmicos, racionalizando recursos humanos e materiais. O Núcleo teve co-

mo ponto de partida a submissão, em 2006, de um projeto da UFRN para à Petrobras, 

financiar dez projetos iniciais de infraestrutura, que culminaram em um prédio de mais 

de dois mil metros quadrados. 

A Central de Análises possui um conjunto de 19 laboratórios, com uma área de 

aproximadamente 600m², distribuídos em dois pavimentos. Nesse espaço, estão instala-

dos os equipamentos necessários à preparação e à abertura de amostras, os quais são 

multiusuários e foram adquiridos para atender de maneira eficaz a todos os projetos do 

Núcleo e às demandas da área de petróleo da região. Os laboratórios podem executar 

análises físico-químicas de líquidos e sólidos, tratamento de água produzida, tratamento 

de resíduos da indústria do petróleo e tratamento do óleo. Os outros laboratórios tam-
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bém trabalham com petróleo e tratamento dos seus resíduos deste, com pesquisas fo-

cando a diminuição de poluentes e o tratamento da água utilizada. Além da Central de 

Análises, os laboratórios que compõem o NUPPRAR são: 

 

Laboratório de Tecnologia de Processamento,  

Laboratório de Análise Térmica Eletroanalítica, 

Laboratório Central de Tratamento de Resíduos,  

Laboratório de Desenvolvimento de Processos e Catalisadores na área de refino,  

Laboratório de Tecnologia Ambiental,  

Laboratório de Hidrogeologia,  

Laboratório de Membranas e Coloides. 

 

Ao indagamos sobre o papel das universidades, partimos do pressuposto da sua 

inserção no meio social e de sua identificação com as expectativas e as necessidades 

econômicas e sociais, o que a ela exige sair de dentro de seus muros. Este argumento e o 

desafio da superação dos fatores inerentes à cultura que criam dilemas à universidade 

nos permitem percebê-la numa tensão dialética entre a realidade e o possível, entenden-

do que ela permanece como uma utopia, mas que, mesmo sem estar aprisionada pela 

finitude de um modelo pronto, é capaz de “gerar uma riqueza mais autêntica do que os 

programas mais realistas” (Ferrero, 1988, p.17). 

Além da UFRN, outras instituições de ensino mantêm cursos e parcerias com a 

empresa Petrobras e a atividade petrolífera. Dentre estas, destacamos o IFRN-Mossoró, 

que oferece curso técnico de Petróleo e Gás e também o curso de técnico de Mecânica. 

Dentre as parcerias já firmadas, destacamos a realizada pela Petrobras nas instalações 

do IFRN-Mossoró, o Centro de Treinamento de Trabalho em Altura – CTTA 
__ 

e a Son-

da Escola. Voltado para o aperfeiçoamento de profissionais da indústria petrolífera, o 

centro está equipado com uma torre de 13 metros de altura, como a maioria das sondas 

de petróleo, com os respectivos acessórios.  
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Figuras 17: Equipamento de 14 m de altura, simulação em aulas do trabalho do  

                   Torrista em uma sonda terrestre no IFRN – Mossoró 

Foto: Revista Petrobras, fev. 2010, p. 24-25. 

 

Outras empresas do setor petrolífero também mantem parcerias como o IFRN: 

ETX, Estre Petróleo, Sotep e Prest. "É bastante positivo para o Instituto e também para 

a Petrobras. Temos o interesse de ensinar o melhor e eles querem profissionais extre-

mamente qualificados" 
__

 afirma o professor do IFRN-Mossoró Jailton Barbosa.  A se-

leção dos participantes fica a cargo do IFRN, e a Petrobras pode solicitar utilização do 

Centro sempre que necessário. “Hoje, cerca de 70% das sondas são contratadas; então 

esse investimento vai reverter, naturalmente, para a empresa” 
__

 explica Stênio Galvão, 

então gerente-geral de Sondagem Terrestre da Petrobras. Quanto as estruturas adminis-

trativas da empresa, essas estão disponíveis apenas nas cidades que sediam um Ativo de 

Produção – ATP, já as estruturas de apoio logístico, de suporte e auxiliares ao desen-

volvimento da indústria petrolífera de todas as formas diversas, como os meios de hos-

pedagem 
__ 

pousadas, hotéis, quartos para locação, restaurantes e outros, estão todos nas 

sedes municipais do municípios produtores. Dessas cidades, a mais desenvolvida e di-

nâmica é a do município de Mossoró. Os dados e informações oficiais, em sua maioria, 

refere-se ao município, contudo, em  nossa pesquisa de campo, a investigação realizada 

passo a passo se dá na sede municipal – na cidade uma análise em maior escala, mas de 

grande representatividade, por concentrar os objetos as infraestruturas de apoio aos par-

ticipantes/usuários da cadeia de serviços ofertados aos envolvidos na atividade petrolífe-

ra. Portanto, nossa delimitação de uma região correspondente também à concepção de 
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lugar central, originalmente desenvolvida  a partir de observações sistematizadas de que 

as atividades se desenvolveram de forma organizada e racional no espaço, e que a partir 

deste espaço estruturado se estabelecem novas sequências no processo de ocupação e 

crescimento, foram feitas por Von Thünen em 1826, ao estudar o funcionamento de 

suas propriedades rurais. Em 1890 a análise do espaço foi retomada por Weber, mas 

numa nova perspectiva uma vez que o processo de industrialização se desenvolvia, e, 

nas suas malhas, vinha se acelerando também o processo de urbanização. Weber desen-

volveu a "teoria da localização industrial" onde supõe que os custos de transporte são 

paralelamente proporcionais ao peso das mercadorias e a distância percorrida.  

Em 1933 Walter Christaller(1966)  desenvolveu a "Teoria do Lugar Central"  

apoiada nos fundamentos da "Teoria da Localização de Lösch (1954) [1940], respecti-

vamente.  A teoria do lugar central, desenvolvida sob nuances diferentes por esses auto-

res, tinha como objetivo explicar a localização de atividades onde o padrão de oferta 

segue um padrão de demanda, que é disperso por natureza. O lugar central, o núcleo 

urbano original, constitui-se no elemento organizador da curva de oferta e demanda de 

bens no espaço, que delimita a área de mercado em que ocorre uma forte intensidade do 

fluxo de trocas em uma área geográfica espacialmente delimitada. No que se refere a 

nossa área de estudo, cabe uma discussão sobre as novas centralidades na região Oeste 

do estado criada pela indústria petrolífera, principalmente no setor de serviços. 

Segundo PARR e BUDD (1999), a principal característica da teoria do lugar 

central é agregar o sistema urbano à análise, desenvolvendo um modelo hierárquico 

para explicar a localização de atividades de acordo com as urbanidades inerentes a cada 

lugar central de maior ou menor hierarquia. Neste trabalho, esse mesmo princípio será o 

norteador da discussão sobre as características das estruturas de comércio e serviços e 

sua influência na configuração da rede de cidades envolvidas com a atividade petrolífe-

ra. Em estudos anteriores, comumente se imaginava que as maiores concentrações urba-

nas dependiam de alguma característica local, como a presença de um depósito mineral 

ou alguma especialização da força de trabalho localizada. Certamente, essa afirmação, 

em sua totalidade, não poderá ser refutada; contudo podemos afirmar que depoimentos, 

fatos, circulação de homens, mercadorias e recursos são testemunhos, produtos da in-

dústria petrolífera: existe uma Mossoró antes e uma Mossoró depois da Petrobras, bem 

como tal constatação se aplica a Alto do Rodrigues e a Guamaré.  Partindo dessa consta-

tação trataremos na próxima temática a ser discutida, as relações das cidades com a in-

dústria do petróleo. 
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CAPÍTULO - 4 A INDÚSTRIA PETROLÍFERA, EMPRESAS GLOBAIS – 

TERRITÓRIOS LOCAIS – ALTO DO RODRIGUES, GUAMARÉ E MOSSORÓ 

 

 

 

 
O mundo inteiro é uma ficção. A chamada “aldeia global” não existe. 

É apenas uma construção. Eu sempre desconfio de tudo o que é apre-

sentado como sendo global, pois falta sentido a esse conceito. Meu 

ponto de partida são os valores. Estes podem até se tornar mundiais, 

mas o ponto de partida é local.                                            Milton Santos 

 

 

 

A emergência e o desenvolvimento das economias petrolíferas tiveram efeitos 

múltiplos sobre a organização do espaço. O aumento de sua produção, decorrente prin-

cipalmente pelo desenvolvimento em tecnologias. 

A exploração e os investimentos realizados paralelamente nas indústrias de ba-

se provocavam um forte aumento dos fluxos migratórios em direção às áreas produtoras 

e aos complexos industriais edificados. Ou seja, direta e indiretamente, a indústria pe-

trolífera gera novas polarizações demográficas, que aceleram os deslocamentos de tra-

balhadores e, consequentemente, o processo de urbanização.  

A década de 1980 foi, assim, caracterizada por uma expansão, sem precedente, 

do fenômeno urbano. Registro que não se está atribuindo unicamente a indústria petrolí-

fera, mas que ela contribuiu em algumas regiões para intensificação desse fenômeno 

urbano.  Na década seguinte, as migrações diminuíram, devido à saturação do mercado 

de trabalho e perda de atratividade das cidades, que cresceram de forma descontrolada, 

sem que as autoridades fossem capazes de atender ao crescimento rápido das demandas 

de infraestrutura e serviços coletivos.  

A polarização do crescimento demográfico pelas áreas produtoras e/ou novas 

regiões industriais produz mudanças nítidas na organização do espaço local e do regio-

nal. O dinamismo dessas regiões se traduz, com efeito, por importantes mudanças nas 

estruturas territoriais. A atração exercida sobre as populações rurais pelos polos indus-

triais – sinônimos, para muitos, de emprego assalariado, acesso ao consumo, possibili-

dades de ascensão social e inserção na sociedade moderna – estimula o esvaziamento do 

campo na hinterlândia desses polos. Esse movimento é geralmente rápido e drena, para 

as cidades, mais trabalhadores do que a economia requer, gerando formas de segregação 

socioespaciais extremadas pelo descompasso existente entre o espaço dos incluídos e os 
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dos excluídos das vantagens diretas da indústria petrolífera. Mudanças são ainda obser-

vadas na hierarquia urbana regional, que pode ser redefinida pela emergência e consoli-

dação das “ilhas de produtividade”.  Nesse aspecto, observamos que os serviços espe-

cializados de apoio às empresas, a infraestrutura logística, os próprios equipamentos 

industriais e a localização dos grandes centros de decisão arquitetam espaços produtivos 

e dinâmicos onde se interpenetram as escalas diferenciadas de atuação. A moderna in-

dústria petrolífera contribui para remodelar as hierarquias urbanas regionais, nas quais 

“ilhas de produtividade” emergem com a potencialidade de ocasionar uma nova dinâmi-

ca na região ou apenas funcionar como um enclave desterritorializado. 

O crescimento da indústria do petróleo evidencia, então, alguns desafios postos 

pelo desenvolvimento de um setor industrial intensivo em capital, altamente impactante 

na organização do espaço. Estamos diante de uma atividade cujos atores organizam o 

espaço de modo extremamente seletivo, pois as áreas produtoras funcionam frequente-

mente como “campos de fluxos”, que articulam nós de uma sofisticada rede de plata-

formas, unidades industriais, portos, heliportos, dutos, estações de processamento etc..  

A Petrobras, uma empresa de petróleo, gás e energia, e as empresas subsidiá-

rias bem como as demais empresas prestadoras de serviços atuam de forma multifunci-

onal, pela diversidade de produtos, de circulação de mercadorias e capitais, formando 

uma rede multilocalizada, tendo-se em vista a presença em vários territórios nacionais e 

em outros países. Ao todo, a empresa está presente em 27 países, e a exploração e pro-

dução (E&P) em número menor no mundo. 

 
Figura 18: Países com atuação direta da Petrobras com E & P 

Fonte: http//www2.petrobras.com.br acesso em 10/12/2010 
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Uma grande empresa, como a Petrobras, com várias unidades, um mercado 

consumidor crescente e a disponibilidade da tecnologia da comunicação, que possibilita 

o controle produtivo desse amplo mercado obtém economias de escala atuando em redes 

internas descentralizadas, organizadas em unidades semiautônomas, cuja localização é 

determinada pela presença de óleo, pelos mercados e pelas condições de refino e de 

produção de subprodutos. Cada uma dessas unidades se liga a outras unidades, na forma 

de alianças estratégicas. E cada uma dessas alianças é um nó – um ponto na rede da em-

presa. As redes de produção têm uma geografia transnacional diferenciada: cada função 

produtiva encontra local próprio (em termos de recursos, custos, qualidade e acesso ao 

mercado) e/ou se liga a uma nova empresa da rede que esteja no local apropriado. 

Castells (1999) faz uma análise que se adapta bem ao caso da Petrobras no Rio 

Grande do Norte, quando relata alguns fatores que tornam um ambiente propício à ins-

tauração de processos de inovação e que ultrapassam o âmbito das “alianças estratégi-

cas” das empresas: concentração espacial de centros de pesquisas, instituições de educa-

ção superior, empresas de tecnologia avançada, rede auxiliar de fornecedores provendo 

bens e serviços, e capital para financiar novos empreendimentos e resolver problemas 

de produção, criar novas formas de explorar e produzir em ambientes cada vez mais 

difíceis, superando dificuldades técnicas surgidas no processo produtivo.  

As atividades de pesquisa da UFRN na área de Petróleo e Gás Natural, que 

começaram na década de 1990 na forma de projetos isolados, vêm se ampliando conti-

nuamente, desde então desenvolvidos pelos grupos de pesquisa. A universidade está 

entre as mais bem preparadas para pesquisa no setor petrolífero no Brasil. 

A economia do petróleo no Rio Grande do Norte caracteriza-se, portanto, por 

não se encerrar nos limites da atividade extrativista e de refino, pois a indústria do pe-

tróleo é suficiente para alavancar um conjunto de atividades no setor de serviços, o que 

mobiliza e fomenta o segmento educacional, com a formação superior e técni-

ca/profissional, pela competitividade que envolve as atividades voltadas para essa eco-

nomia, consumidoras de ciência e tecnologia. 

Para estudarmos e compreendermos a dinâmica populacional, econômica e es-

pacial de um lugar, é necessário trabalhar com alguns conceitos e indicadores ligados a 

esta temática de estudo, alguns deles fazendo parte dos seus respectivos processos que 

se evidenciam em determinado lugar. Mas, outros temas são importantes para radiogra-

far o município – a produção agrícola e o quanto corresponde sua participação na eco-

nomia local; o comércio e os serviços ofertados no lugar, dentre outros também nos dão 
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elementos para dimensionarmos e refletirmos sobre a economia e a sociedade deste lu-

gar. Assim, temas diversos serão a seguir pesquisados com o objetivo principal não de 

apenas conhecer os municípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró, mas de 

identificar quais os territórios foram “construídos” a partir da implantação da indústria 

petrolífera.  Para tanto, iniciaremos com a pesquisa histórica destes municípios e em 

seguida referenciaremos os anos integrantes das décadas de 1990 ao ano 2000 – período 

de consolidação da  indústria petrolífera nos referidos municípios, e por fim, os anos 

seguintes ao ano 2000 – período que inicia uma nova fase na indústria do petróleo que é 

o refino - passa-se a produzir a gasolina e outros subprodutos do petróleo, ou seja, agora 

não mais apenas segue  o óleo bruto para refinar em outras unidades da federação – o 

Rio Grande do Norte deixa de a exclusiva posição de produtor de matéria prima.  

A base econômica dos municípios de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró 

no período que compreende as décadas de 1960 a 1980 período esse anterior a implan-

tação era representada por quais atividades? O que movia prioritariamente a dinâmica 

econômica destes municípios? É importante responder a estas perguntas para que pos-

samos dimensionar e avaliarmos o cenário econômico atual e planejarmos o futuro. Em 

se tratando de compreender os aspetos econômicos desses municípios, a imagem a se-

guir nos dá algumas pistas do que iremos encontrar nas páginas seguintes. Mas será 

mesmo os royalties do petróleo tão representativo nas receitas municipais desses muni-

cípios?  E anteriormente a implantação e ao desenvolvimento da indústria petrolífera no 

Rio Grande do Norte, qual era o cenário econômico do presente momento? Quais ativi-

dades eram hegemônicas nos seus municípios? Conhecer e compreender esse cenário do 

passado é importante para o entendimento do presente dessa nova atividade econômica. 

A leitura da imagem a seguir certamente a principio nos choca, mas, também nos instiga 

a realizar leituras da realidade apresentada nas páginas a frente, afim de que possamos 

conhecer qual é a imagem real de Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró. 
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Imagem modificada a partir da original publicada no Boletim Petróleo, Royalties & Região. Campos de 

Goytacazes/RJ. Ano IX, nº 34 – dezembro / 2011 (capa).  
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4.1 ALTO DO RODRIGUES 

 

 

4.1.1 De Fazenda a Município 

 

 

O topônimo nasce normalmente da característica local. Segundo Luís da Câma-

ra Cascudo na sua obra Nomes da Terra – geografia, história e toponímia do Rio Gran-

de do Norte (1968, p.47 e 48), vegetais de uma mesma espécie e em grande quantidade 

deram por exemplo nome aos municípios norte-rio-grandenses de Macaíba, Caraúbas, 

Monte das Gameleiras; os minerais e as formas de relevo nominaram  os município de 

Lajes, Pedra Preta, Pedra Grande;  as aves, aos municípios de Japi, Tangará, Jaçanã e o 

conjunto da paisagem batizou: Areia Branca, Alto do Rodrigues e Baía Formosa.  

Alto do Rodrigues originou-se de uma fazenda de gado, propriedade do senhor 

de terras o Coronel Joaquim Rodrigues Ferreira, então chefe político do município de 

Macau onde nela invernava seu gado e fixou residência no período de 1860 a 1865. A 

casa sede da propriedade foi erguida na porção mais elevada do terraço à margem direi-

ta do Rio Açu. Era uma construção de grandes dimensões físicas para época, bem como 

era o edifício único no local, divulgando-se popularmente a denominação de Fazenda do 

Alto do Rodrigues, uma referência à paisagem - à elevação natural deste ponto do ter-

reno em que a construção foi edificada. O Alto do Rodrigues administrativamente esta-

va então situado no Distrito de Independência, pertencia ao município de Macau.  

De acordo com Melo (2008, p.36) o Coronel Joaquim Rodrigues Ferreira, ini-

cialmente comprava e vendia cera de carnaúba, algodão e gado e posteriormente passou 

a comercializar tecidos, cereais e gêneros destinados à manutenção dos habitantes que já 

se aglomeravam em núcleos residenciais nas proximidades da fazenda do Alto. A Fa-

zenda era naquele período o centro econômico, uma centralidade agrária mercantil e 

patriarcal. 

No ano de 1930 Nestor Lima inclui o Alto do Rodrigues entre os “lugares po-

voados” sem contudo denominá-lo de povoação. Na década seguinte, a obra de Anfilo-

quio Câmara, Cenários Municipais (1941 – 1942) publicada em 1943, destaca o Alto do 

Rodrigues entre os povoados de considerável concentração populacional do distrito de 

Independência. O referido autor caracterizando a situação administrativa e política do 

município de Macau afirma: 
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Divisão administrativa – Compõe-se o município de dois distritos administra-

tivo: o de Macau, sua séde, e o de Independência, cuja sede é a vila de igual 

nome, sendo o mesmo administrado por um sub-prefeito. 

Povoados – Como centros de população organizados, além de suas cidade e 

vila, existem no município os seguintes povoados: no distrito de Macau – 

Alagamar, Amargôso, Barreiras, Diogo Lopes, Guamaré [grifo nosso], Pe-

drinhas, Porto do Carão, Quixaba, Salinopolis e Umburanas, e no distrito de 

Independência - Alto Alegre, Alto do Rodrigues [grifo nosso], Bamburral e 

Ponciana. (ANFILOQUIO CÂMARA. 1943.p 206).  

 

Quanto aos aspectos econômicos do município de Macau em referência aos 

anos da década de 1940, o referido autor destaca a indústria salineira formada pela ex-

tração e beneficiamento do sal, onde no ano de 1941 a produção de sal foi de 213.320 

toneladas e ainda segundo ele “Além da indústria do sal, podemos citar o fabrico da cera 

de carnaúba e de cal, assim como a existência de 6 olarias, produzindo tijolos e telhas 

(CÂMARA, 1943, p. 202)”; quanto ao comércio: 

 

Macau é um dos principais do Nordeste brasileiro pelo volume do seu comér-

cio, caracterizado, sobretudo, pela exportação de seu renomado sal, sempre 

em quantidade. [...] Faz-se também, em apreciável percentagem, o comercio 

de algodão, cera de carnaúba, couros e peles, que figuram igualmente, como 

artigos de exportação do município. O comércio local é animado, havendo 

algumas casas de varejo muito bem montadas (CÂMARA, 1943, p. 202). 

 

Vê-se então que nas caracterizações feitas a Macau na década de 1940 em refe-

rência a indústria e o comércio - o sal, o algodão e a cera de carnaúba são as maiores 

representantes desses setores. Câmara (1943) também caracteriza a situação cultural em 

referência aos estabelecimentos de ensino:  

 

Os estabelecimentos estaduais são os seguintes: o Grupo Escolar “Duque de 

Caxias” na cidade; 3 escolas reunidas na vila de Independência, em Porto do 

Roçado, subúrbio de Macau, e no povoado Estreito, e 16 escolas isoladas, lo-

calizadas em Aguamaré [grifo nosso], Águas Novas, Alto do Rodrigues 

[grifo nosso], Banburral, Barreiras, Boa Vista, Canafistula, Diogo Lopes, Ilha 

São Francisco, Independência de Cima, Pedrinhas, Porto do Carão, Umbura-

nas, Várzea Cercada e duas na cidade, e 2 outras do tipo “operárias” também 

na cidade. Anfiloquio Câmara (1943, p. 206). 

 

O autor na citação acima ao descrever a situação cultural do município de Ma-

cau, faz referência ao Alto do Rodrigues, inferimos portanto, que a instalação de estabe-

lecimentos de ensino caracteriza a presença de um contingente populacional que justifi-

casse o seu funcionamento.  

Na década de 1950, havia aglomerados de casas ao redor da casa do Alto do 

Rodrigues, habitadas por lavradores de algodão, cortadores de palha de carnaúba e va-

queiros. O tempo passa e o povoamento no Alto do Rodrigues excede os limites da fa-
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zenda, o povoado cresceu consideravelmente. Ainda na década de 1950 segundo Cascu-

do (1968, p.234) o Distrito de Independência por exigências postais passa a ser nomina-

do de Pendências e em 12 de setembro de 1953 torna-se Município - desmembrado do 

município de Macau e dez anos depois, em 28 de março de 1963 Alto do Rodrigues é 

desmembrado do município de Pendências, por meio da Lei nº 2.859 e em 14 de abril 

do mesmo ano é instalado como município. 

 

 
Figura 19: Casa do Alto e a família Rodrigues em setembro de 1942 

Fonte: Acervo do Ambiente Cultural Dona Tiquinha em Alto do Rodrigues 

 

O município de Alto do Rodrigues está localizado na Mesorregião Oeste Poti-

guar, na microrregião do Vale do Açu. Possui extensão territorial de 207,4 km², o que 

corresponde a 0,39% da superfície do estado do Rio Grande do Norte (Figura 20).  

Seus limites geográficos confrontantes são os seguintes: ao Norte, o município 

de Pendências; ao Sul e a leste, Afonso Bezerra e a Oeste, o município de Carnaubais. 
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Figura 20: Localização do município e dos limites de Alto do Rodrigues (RN) 

Elaboração: Aristotelina Pereira Barreto Rocha 

 

O município de Alto do Rodrigues possui as seguintes comunidades rurais: Al-

to Alegre, Baixo Açu, Barrocas, Boca da Várzea, Canafístula, Canto do Roçado, Estrei-

to, Fazenda Gangorra, Listrada, Ponciana, Sítio São José, Tabatinga e Tabuleiro Alto I e 

II.  

A formação vegetal corresponde à Caatinga Hiperxerófila, vegetação de caráter 

seco, com abundância de cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhadas. Entre as 

espécies destacam-se a jurema preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xique-xique e 

facheiro. Nos terrenos de várzea, destaca-se a carnaúba e uma vegetação halófila, her-

bácea e rasteira, constituída por plantas que suportam viver em solos com alta concen-

tração de sais. O relevo é plano, com elevações inferiores a 100 metros de altitude, ob-

servando ondulações e depressões às margens do rio Piranhas Açu que corta o municí-

pio. 

Quanto à economia - e ocupação dos residentes no município de Alto do Ro-

drigues, até o final da década de 1970 era basicamente dependente da agricultura, da 
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pesca e da produção cerâmica nas olarias e do corte da palha de carnaúba - todas essas 

atividades tem o caráter de sazonalidade. 

Figura 21: Floresta Ciliar de carnaúbas na várzea do rio Piranhas Açu contornando parte da cidade de 

                 Alto do Rodrigues 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set. 2012. 

 

No segundo semestre de 1971 o Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi, 

com o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte – FI-

ERN, SESI e SENAI – Departamentos Regionais, realizou uma pesquisa, de caráter 

censitário, das indústrias do Rio Grande do Norte o que resultou na publicação em 1972 

do primeiro Cadastro Industrial do estado. Neste documento foram descritas todas as 

empresas industriais do estado, que estavam em funcionamento ou em processo de im-

plantação, seguindo a classificação oficial do IBGE. Existiam 640 unidades industriais 

cadastradas no Rio Grande do Norte segundo o Cadastro Industrial de 1972.  

No ano de 1975 é realizada uma nova pesquisa e seus resultados são publica-

dos em 1976 - é o segundo Cadastro Industrial do estado, relacionando naquele momen-

to 802 empresas, contudo, na análise de ambos Cadastros – 1972 e 1976 constatamos 

que em Alto do Rodrigues não constava unidade industrial. O que nos mostra que a 

economia do município era majoritariamente de base primária
30

.  

Conforme consultas as estatísticas oficiais dos censos agropecuário (IBGE) e 

dos anuários estatísticos (Governo do Estado do Rio Grande do Norte) e em pesquisas 

de campo realizadas para este trabalho, verificamos que até meados da década de 1980 

as atividades ligadas a produção cerâmica em olarias e a pesca eram as principais eco-

nomias em Alto do Rodrigues. 

 

                                                 
30

 Ressaltamos que o trabalho informal não foi incluído nos levantamentos realizados pelo órgão IBGE e 

a FIERN. 
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4.1.2 A Atividade Cerâmica 

 

A argila de várzea denominada de argila comum é a base para a produção da 

cerâmica. A cerâmica estrutural
31

 ou cerâmica vermelha abrange um grupo de materiais 

cerâmicos constituído por tijolos, telhas, tubos, lajotas, vasos ornamentais, agregados 

leves de argila expandida, etc..  A análise bibliografia revela a existência de vários tra-

balhos referentes à prospecção e caracterização tecnológica de depósitos de argilas co-

muns no Rio Grande do Norte, como os de Ferreira et al. (1977), Diniz (1986), Muzzi et 

al. (1986), Oliveira (1986), Bezerra e Carvalho (1997),  Nesi e Carvalho (1999) e Car-

valho (2001). O trabalho referente aos dois últimos autores identificaram 118 ocorrên-

cias minerais das argilas no Rio Grande do Norte. 

Quanto as reservas oficiais conhecidas e quantificadas de argilas no Rio Gran-

de do Norte, estas estão localizadas no município de Mossoró, na várzea do Rio Apodi. 

São reservas medidas, avaliadas em cerca de 6.052.473 toneladas
32

 de argilas cubadas 

pela empresa Itapetinga Agroindustrial, a Nassau do Grupo João Santos, por estarem 

contidas em áreas de Portarias de Lavra. No caso das demais reservas do estado, por 

serem regulamentadas pelo regime de licenciamento, como é o caso das localizadas em 

Alto do Rodrigues, não há obrigação dos titulares em realizar trabalhos sistemáticos de 

prospecção quantificação nos seus depósitos de argilas.  

O município de Alto do Rodrigues possuía um expressivo contingente de pes-

soas trabalhando na atividade cerâmica em olarias, ora de forma complementar a ativi-

dade de plantio nos pequenos roçados ou a pesca. Eram pequenas olarias que produziam 

basicamente telhas e tijolos para abastecer o mercado local e se espraiavam ocupando os 

terrenos de várzea do rio Piranhas Açu, privilegiadas naturalmente pela matéria prima 

próxima e abundante. O combustível para a queima nas caieiras
33

 destas olarias, era a 

lenha proveniente da vegetação de caatinga nativa do próprio município, queimada para 

a produção de tijolos e artefatos de uso doméstico, como potes, panelas e jarros. 

                                                 
31

 Essa denominação é usada quando nos referimos a produtos que após a queima, apresentam-se visual-

mente avermelhados; inserem-se nesse grupo os materiais cerâmicos de construção civil, tais como tijo-

los, telhas, manilhas, objetos vazados, lajotas, dentre outros (VILA VERDE, 1983). Esclarecemos que 

esse termo é usado quando nos referimos às industrias que se dedicam à fabricação de produtos cerâmicos 

estruturais utilizados pela construção civil. 
32

 Conforme o documento: Avaliação Preliminar do Setor Mineral do Rio Grande do Norte – período de 

1995 a 2002. Sedec: 2004. (impresso) 
33

 Forno no formato de um tanque com cobertura em forma de abóboda para queima cerâmica típico de 

olaria - é uma das formas mais primitivas de queima. 
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Exceção às pequenas e muitas olarias que funcionaram em Alto do Rodrigues, 

funcionou na cidade uma indústria cerâmica, a Indústria Cerâmica Penalto Ltda. funda-

da no ano de 1977. Segundo depoimento dos proprietários da Penalto, os sócios, Srs. 

Alberto Rodrigues e Abelardo Rodrigues, do início do funcionamento da indústria 

(1977) até o final da década de 1980 foram anos correspondentes ao período de maior 

produção da indústria. Foram os melhores anos da Cerâmica, chegamos a possuir 200 

empregados
34

. A indústria operava nesse período com funcionários trabalhando diaria-

mente divididos em três equipes de trabalho por turnos – manhã, tarde e noite, o que nos 

dá dimensão da sua importância para o mercado de trabalho local.  

Esse período corresponde ao momento de criação e execução de políticas des-

tinadas ao urbano em todo o país, como a da construção da “casa própria” por intermé-

dio do Banco Nacional de Habitação - BNH e de outros agentes das Políticas de Habita-

ção, fazendo surgir nas cidades os Conjuntos Habitacionais que vão ser grandes consu-

midores de produtores cerâmicos e referências fortes no novo formato urbanístico das 

cidades.  

 

 
Figura 22: Vista de cinco chaminés dos fornos inativos da Indústria Cerâmica Penalto na cidade de Alto  

                  do Rodrigues 

Foto: Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, set. 2012. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Depoimento do sócio diretor Sr. Alberto Rodrigues em entrevista concedida a autora do presente traba-

lho no ano de 2012. 
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Figura 23: Vista de parte do Interior da Indústria Cerâmica Penalto na cidade de Alto do Rodrigues 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set. 2012. 

 

 

No Rio Grande do Norte o poder político local encontrou na política habitacio-

nal as alternativas para capitalizar-se, “solucionar” a carência de moradias com a cons-

trução dos Conjuntos Habitacionais. Em Natal eles foram planejados pelas cooperativas 

habitacionais com apoio do Instituto de Orientação as Cooperativas Habitacionais do 

Rio Grande do Norte – INOCOOP/RN. Como exemplo de algumas dessas construções 

pelas cooperativas habitacionais em Natal, listamos:  

COHABTRAN - Cooperativa dos Trabalhadores de Natal, construiu o conjunto 

Neópolis, com 760 casas; COHAFURN – Cooperativa Habitacional dos Funcionários 

da Universidade Federal construiu o conjunto Mirassol com 250 casas; e a COHAMAN 

– Cooperativa Habitacional da Marinha de Natal, construiu o conjunto Boa Vista no 

Bairro Nordeste, com 350 casas.  Outros conjuntos habitacionais foram construídos na 

cidade na década de 1970 até meados da década de 1980, a saber: Potilandia, Candelá-

ria, Potiguar, Pirangi, Ponta Negra, Cidade Satélite. Nas cidades do interior do estado 

foi também um momento dinâmico para o setor da construção civil. É desse período a 

construção: do Terminal Salineiro no município de Areia Branca; dos prédios públicos 

do INSS e da UERN na cidade de Mossoró; dos Campus da UFRN nas cidades de Cai-
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có (1973) e Currais Novos (1977). Conformando portanto um período de muitas obras 

nas principais cidades do Estado, resultando em grande demanda por materiais cerâmi-

cos. 

Quanto ao declínio produtivo da indústria Cerâmica Penalto segundo os sócios 

proprietários, ele se inicia final da década de 1980 ao início da década de 1990. Coinci-

dindo com a desaceleração da construção dos grandes conjuntos habitacionais e a extin-

ção do BNH em 1986 (a Caixa Econômica Federal – CEF assumiu o espólio do BNH), 

havendo a partir de então uma redução em investimentos no setor habitacional no Rio 

Grande do Norte. Conforme Ataide (1997, p. 185) informações
35

 da CEF esclarece que 

no período de dez anos (1984 a 1994), foram firmados apenas 68 contratos para a pro-

dução de empreendimentos habitacionais com recursos do FGTS no Rio Grande do 

Norte. Do total destes contratos, 22 foram para cooperativas habitacionais, integrantes 

do sistema SFH/INOCOOP-RN, que permaneceu em atividade após a extinção do 

BNH. Estes contratos foram destinados apenas para dois municípios do estado: Natal 

com 14 empreendimentos e Parnamirim com oito, sendo que em 1991, ano em que a 

CEF encerra a linha de contratos para o INOCOOP/RN. 

Ressaltamos que a desaceleração da construção civil explica-se apenas em par-

te, o início do declínio da Indústria de Cerâmica Penalto, pois, outras razões de maior 

peso somada a desaceleração do setor decretaram o encerramento das suas atividades: a 

não adequação produtiva à legislação e normas ambientais legais seria uma delas.  

Inicia no Brasil a partir da década de 1990 uma maior preocupação com a pro-

dução sustentável e consequentemente maior controle do uso dos recursos naturais, co-

mo a água, o solo e a vegetação. Os órgãos de governos em todos os níveis passaram a 

exercer maior controle das atividades industriais, aumentando as penalidades pela viola-

ção das regulamentações e das licenças ambientais.  

A Indústria Penalto usava como combustíveis nas atividades de queima de seus 

produtos ou na secagem artificial, quando precisam de calor para secar as peças extru-

sadas, a lenha.  Os impactos ambientais decorrentes desta prática, correspondem à des-

truição da fauna e da flora, redução significativa da disponibilidade de recursos hídricos, 

perda física e química dos solos, geração de resíduos sólidos e emissões gasosas. De 

acordo com a legislação ambiental em relação ao setor cerâmico, todos os consumidores 

de matéria-prima florestal, são obrigados a possuir registro como tal no IBAMA, e a 

                                                 
35

 Dados contidos no Ofício N.º 027/95, de 29 de dezembro de 1994 da Gerência de Habitação -  

GERHA/RN em resposta à solicitação de Ruth Maria da Costa Ataíde. 
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repor o volume consumido, ou consumir produtos de origem comprovada, ou seja, ori-

unda de desmatamentos autorizados ou de áreas exploradas sob regime de manejo de 

rendimento sustentável (DIAS, 1999).  

Dentre as infrações comumente para a indústria cerâmica no Rio Grande do 

Norte, está o exercício da atividade sem licença ambiental; funcionar sem prévio regis-

tro do IBAMA e receber e armazenar produto florestal sem o uso de cobertura.  

Observamos in loco conforme expresso nas Figuras anteriores e a seguir que a 

Indústria de Cerâmica Penalto está no centro
36

 da cidade de Alto do Rodrigues, avizi-

nha-se a moradias, igreja e escolas, o que exige para seu funcionamento filtros e catali-

zadores em seus fornos e chaminés de forma a mitigar os efeitos dos poluentes origina-

dos da queima da lenha e assim reduzir os riscos a saúde humana. Somado a isso, a In-

dústria Cerâmica Penalto não cumpriu todas as exigências legais para utilização da le-

nha em seus fornos e passou a receber sucessivas e pesadas multas que culminou com o 

encerramento de suas atividades no ano de 2003. 

O fechamento da Penalto impactou negativamente o mercado de trabalho na 

cidade. Eram postos de trabalho que não requisitavam escolaridade, foram extintos, dei-

xando um contingente expressivo de trabalhadores desempregados. O fechamento de 

uma empresa, não somente em Alto do Rodrigues, mas em qualquer outra cidade do 

semiárido potiguar, representa perdas socioeconômica relevantes. 

 

                                                 
36

 Rua Francisco Rodrigues, 230 Centro. Alto do Rodrigues. 
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Figura 24: Destaque da localização da Indústria Penalto 

Fonte: http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl Acesso em 24 de setembro de 2012. 

http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl
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4.1.3 A Atividade agrícola 

 

Além da atividade cerâmica, a economia agrícola também passou por grandes 

transformações na região onde se insere o município de Alto do Rodrigues. Vimos no 

capitulo inicial deste trabalho que políticas e programas voltados para inserção da agri-

cultura Irrigada ao longo da década de 1970, foram implementados na região Nordeste. 

Dentre os resultados dessas políticas públicas está a implantação pelo DNOCS de perí-

metros irrigados no Rio Grande do Norte. Um desses perímetros, corresponde ao Proje-

to de Irrigação Baixo-Açu (Figura 25), também denominado de Projeto de Irrigação 

Oswaldo Amorim que abrange os municípios de Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra e 

Ipanguaçu.  

Com área total irrigável de 5.549,90 hectares e implantado em duas etapas dis-

tintas, tendo o seu suprimento hídrico viabilizado pelo represamento do rio Piranhas 

Açu através da construção da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves com a 

capacidade de 2.40.000.000 m³ inaugurada em 20/05/1983 o Projeto Baixo Açu criou 

grandes expectativas positivas na sociedade local, tais como aumento e diversificação 

da produção agrícola e geração de emprego e renda no município. A Figura a seguir 

expressa essas expectativas da sociedade. 

.  
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Figura 25: Impresso publicitário governamental para esclarecer a sociedade local sobre o Projeto Baixo-Açu  
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A Primeira Etapa do Projeto Baixo-Açu, localiza-se no município de Alto do 

Rodrigues e foi inaugurado em 1994 (apenas o projeto piloto) com área total de 

2.637,25 sendo 63,90% da área, pertencentes ao DNOCS e 36,10% pertencentes ao Go-

verno do Estado do Rio Grande do Norte, contudo, a conclusão e a entrega se deu dois 

anos depois, em 1996
37

. Quando foram entregues 186 lotes onde a estratificação fundiá-

ria é composta 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 (Tabela 18). 

 

Tabela 18 

 

 USUÁRIO DO PROJETO BAIXO-AÇU 

 

CATEGORIA DE 

IRRIGANTE 

ÁREA MÉDIA 

(ha) 

QUANTIDADE 

DE LOTES 

ÁREA TOTAL 

(ha) 

Familiar 8,52 156 1.330,08 

Técnico Agrícola 10,20 8 81,60 

Engº Agrônomo 16,32 8 130,56 

Empresa 145,02 25 3.625,70 

Total            180,06 197 5.167,95 
Fonte: DNOCS 

 

 

 
Figura 26: Estação de Captação Principal as mar- 

                  gens do rio Piranhas-Açu             

Fonte: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca 

do Rio Grande do Norte [s.d.] 

 
Figura 27: Plantio de grama irrigado 

Fonte: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca 

do Rio Grande do Norte [s.d.] 

 

                                                 
37

 Gleydson Pinheiro Albano têm desenvolvido estudos sobre o Baixo Açu.  Ver ALBANO, Gleydson 

Pinheiro ; SÁ, Alcindo J. Vale do Açu-RN: a passagem do extrativismo da carnaúba para a monocultura 

de banana. Revista de Geografia (Recife), v. 26, p. 6-32, 2009. 
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A segunda etapa do projeto possui 2.920,80 ha desapropriados e pagos pelo 

Governo do Estado. No entanto apesar de concluída as obras estruturais e a instalação 

de equipamentos até o ano de 2012 não entrou operação. A proposta inicial do Projeto 

Baixo-Açu tinhas três objetivos bem definidos: a) assentar a população desalojada pela 

inundação das terras a montante da barragem Engº Armando Ribeiro Gonçalves devido 

à construção da mesma e como forma de sobrevivência as famílias seriam beneficiadas 

com a criação de um polo pesqueiro; b) já na área a jusante da barragem seria o assen-

tamento de irrigantes e por último c) implantar uma agricultura voltada para o mercado 

de caráter empresarial. Esta proposta não foi na sua totalidade executada
38

. A cultura 

agrícola predominante no Baixo-Açu é o plantio de banana, manga e goiaba, outras fru-

tas são cultivadas: mamão, graviola, melancia e atemóia
39

. Além da produção de frutas, 

tem-se o cultivo de feno, alfafa, grama, algodão, milho, girassol e a produção de semen-

tes. Dentre as culturas agrícolas do Baixo-Açu, o município de Alto do Rodrigues res-

ponde significativamente pela produção de banana e goiaba colocando-o entre os maio-

res produtores do Rio Grande do Norte, conforme a quantificação da produção de bana-

na e goiaba realizada pelo IBGE expressos nas tabelas a seguir: 

 

 

Tabela 19  

 

QUANTIDADE PRODUZIDA DE 

BANANA NO RN - 2010 

 

Município Toneladas 

Ipanguaçu 29.475 

Alto do Rodrigues 28.914 

Baraúna 13.309 

Touros 10.951 

Açu 9.600 
Fonte: Produção Agrícola Municipal - 2010.  

IBGE, 2011. 

Tabela 20  

 

QUANTIDADE PRODUZIDA DE 

GOIABA NO RN – 2010 

 

Município Toneladas 

Alto do Rodrigues 330 

Umarizal 200 

Touros 200 

Jandaíra 160 

Acari 146 
Fonte: Produção Agrícola Municipal - 2010.  

IBGE, 2011 

 
 

                                                 
38

 Para conhecimento maior sobre este tema, consultar a tese de doutorado em Geografia (UFPE) de 

Gleydson Pinheiro Albano: Globalização da agricultura: uma analise comparativa entre duas cidades com 

fruticultura irrigada para exportação no RN, Ipanguaçu e Baraúna.  

 
39

 A atemóia é uma fruta hibrida obtida através do cruzamento da cherimólia (Annona Cherimola, Mill) 

com a fruta-pinha (Annona squamosa, L.), pertencente à família das anonáceas (a mesma da graviola). 
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Figura 28: Transporte de banana da área de plantio para lavagem e separação dos cachos em Alto do                       

               Rodrigues  

Fonte: Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte [s.d.] 

 

Os dados expressos nas tabelas anteriores confirmam que mesmo o projeto 

Baixo-Açu estando inconcluso (a 2ª etapa) teve potencial para modernizar a agricultura 

do município de Alto do Rodrigues, através de técnicas de irrigação e de inserir o muni-

cípio na prática de uma agricultura moderna. No entanto, a implantação do Projeto reve-

lou-se em parte descompromissada com os objetivos inicialmente propostos, a situação 

quanto a estratificação fundiária e ocupação dos lotes apresenta-se diferente do projeto 

original, uma vez que muitos agricultores deixaram de explorar seus lotes e o subloca-

ram a terceiros.   

De acordo com o estudo de caso realizado por França (2009, p.92) “Estes ter-

ceiros, por sua vez, nada mais são do que médias empresas”. E ainda:  

 

[...] muitos familiares tão deixando o projeto, aí o que acontece, os empresá-

rios pegam e sublocam esses lotes aos familiares, e exploram como empresa. 

Mas legalmente é como se eles ainda fossem familiares. Na prática não, mas 

legalmente sim. [...] Aqui tá mais pra agronegócio. A agricultura familiar não 

dá trabalho a ninguém, trabalham mais entre eles, dão uma diária ou outra, só 

praticamente no mês de agosto. Assim, a agricultura familiar a meu ver, um 

dos critérios é empregar mão de obra familiar e outra é ser uma atividade não 

tão rentável quanto essa atividade aqui. A renda aqui é altíssima, aqui as pes-

soas conseguem tirar por ano, livre, num lote de 8.6 ha, 50 mil reais. 50 mil 
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por 12 meses é bem acima da renda de um trabalhador familiar convencional. 

Isso tá mais pra uma agricultura, mesmo que seja micro, mas é uma agricultu-

ra empresarial (Agrônoma Extenisonista da EMATER). 

 

Segundo a Associação dos Irrigantes do Baixo-Açu (ADIBA) quanto a origem 

dos trabalhadores, a grande maioria não provêm do município de Alto do Rodrigues ou 

das comunidades próximas ao perímetro irrigado. Cerca de 93% originam-se de outros 

municípios do Rio Grande do Norte (a maioria são Jucurutu, Açu e Santa Cruz) e ainda 

de outros estados da região Nordeste (principalmente da Paraíba e Pernambuco). De 

acordo com o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto do Rodri-

gues – STR/Alto do Rodrigues: 

 

O trabalhador rural de Alto do Rodrigues não tem interesse em trabalhar na 

agricultura. Ele quer é um trabalho em uma empresa que preste serviço para a 

Petrobras, pois o salário é maior e por isso o patrão do Baixo-Açu tem que 

trazer trabalhador de fora. Ai vem da Paraíba. (Depoimento pessoal) 

 

Há de se considerar que a indústria do petróleo dispõe além de cargos com alto 

grau de complexidade, também de muitas atividades que requerem a força humana (tra-

balho braçal) para o seu desempenho – são tarefas de ajudantes, auxiliares e outras de 

pouca exigência em qualificação técnica e profissional, daí a capacidade de mover o 

trabalhador rural de Alto do Rodrigues a vislumbrar a possibilidade de trabalhar fora da 

atividade agrícola e com perspectiva de maior salário, bem como vir a residir na sede 

municipal.  

Quanto a esses trabalhadores “de fora” que estão no Baixo-Açu, segundo a 

ADIBA na grande maioria ali chegaram por falta de “trabalho na agricultura em seu 

município de origem”. O STR de Alto do Rodrigues vê essa combinação de poucos tra-

balhadores locais e muitos trabalhadores de fora – sem oportunidade de trabalho no seu 

local de origem e/ou terra para produzir, como uma das explicações da condição precá-

ria de trabalho e da baixa remuneração dos trabalhadores no Baixo-Açu. O referido sin-

dicato também reconhece que a sua atuação é inexpressiva e que a justificativa seria a 

ausência de conhecimento dos trabalhadores dessa região sobre a importância da enti-

dade para a categoria.  

Em referência à origem do irrigante (o dono do lote) conforme a ADIBA 64% 

eles advém das cidades de Natal e Mossoró e 33% de outros estados. A fim de verificar 

a validação desses percentuais, por ocasião das pesquisas de campo, entrevistamos uma 

proprietária de lote que também possui uma casa comercial na rodovia RN 118 de aces-
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so aos lotes do Baixo-Açu em Alto do Rodrigues, o seu depoimento corrobora com as 

informações das instituições ligadas ao Baixo-Açu:  

 

O lote é meu, mas o meu sogro é quem toma conta dele e eu fico aqui no bar-

racão. Somos de Alto do Rodrigues, mas a maioria mesmo dos donos de lotes 

são de fora [...] eu só conheço mais umas cinco pessoas do Alto que tem lote 

aqui no Projeto. O povo do Alto só quer botar negócio de trabalhar pras fir-

mas da Petrobras. 

 

Em um universo de mais de cem lotes, pouco representa apenas seis pertencer 

ao alto-rodriguense, além do mais, ali é o seu lugar – seria a possibilidade de trabalhar 

no seu município de residência. A espacialização dessas duas atividades -

agrícola/petrolífera no mesmo território, tem como exemplo maior no Distrito de Estrei-

to em Alto do Rodrigues, são áreas limítrofes e confrontantes entre as duas economias, 

agricultura irrigada e a petrolífera, como bem se apresenta na Figura a seguir: 
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Figura 29: Imagem de satélite da área rural do município de Alto do Rodrigues, abaixo plantios irrigados e a cima Campo petrolífero de Estreito 

Fonte: googleearth.com.br acesso em agosto de 2011.
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4.1.4 A Territorialização pela atividade petrolífera – período de 1980 a 1990 

 

Em Alto do Rodrigues no ano de 1975 a Petrobras começa os trabalhos de 

prospecção, lembrando que nesse período mesclava-se métodos de prospecção geofísica 

e sísmica que permitem analisar a estrutura do subsolo em profundidade com métodos 

tradicionais de sondagem – as custosas escavação ou perfuração – seria o anúncio do 

começo de profundas mudanças espaciais, territoriais, e econômicas que viriam mais 

expressivamente com a exploração no início da década de 1980.  

No ano de 1981 é no sítio Estreito que se inicia a produção de petróleo em Alto 

do Rodrigues, dando nome ao primeiro campo produtor do município. A Figura a seguir 

foi publicada em uma revista comemorativa aos 25 anos de atividade da empresa Petro-

bras no Rio Grande do Norte e mostra a proprietária da terra pioneira em Alto do Rodri-

gues, Sra. Isaura Fernandes de Mello. 

 

 
   Figura 30: Isaura Fernandes de Mello no sítio Estreito 

   Fonte: Cadernos Petrobras. 25 Anos UN-RNCE. A história de uma conquista. n.1.p.21.  

 

Por ocasião do trabalho de campo para realização dessa pesquisa ouvimos al-

guns depoimentos narrando o período inicial de prospecção e exploração no município. 

As andanças da Petrobras pela caatinga de Alto do Rodrigues, as primeiras frentes de 

trabalho, os pedidos de permissão para a entrada nos sítios e fazendas aos desconfiados 

e humildes moradores...: 
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Em 1982 quando a Petrobras chegou aqui no Alto, ela andava atrás de gente 

nas casas para trabalhar. [...] era trabalho pra todo mundo. E quando o povo 

sabia que ela ia montar um cavalinho, vixe! vinha gente, saia gente de todo 

canto [...] em cada acampamento a Petrobras montava logo um refeitório pros 

funcionários dela. Na equipe da cozinha tinha o taifeiro, saladeiro, o auxiliar 

de cozinha e o ajudante. Depois que o almoço era servido, um grupo grande 

de pessoas da região próxima do canteiro vinha e aguardava para receber al-

gum alimento. (Depoimento de Manoel Assunção Cunha). 

 

Outro testemunho dos primeiros anos da chegada da empresa em Alto do Ro-

drigues é do funcionário da Petrobras que trabalha como permissor. O permissor tem 

um papel fundamental, pois, é ele que estabelece os primeiros contatos com os proprie-

tários de terra, estabelecendo o diálogo e esclarecimentos a fim de obter a permissão 

para a Petrobras entrar na área da propriedade, segundo ele no começo da década de 

1980 era mais difícil o seu trabalho, pois, 

 
Antes havia mais resistência. Hoje a relação dos donos de terra com a empre-

sa é muito mais fácil. Nestes anos fiz muitos amigos, acho que a nossa credi-

bilidade cresceu muito. Fico feliz em ver que a vida dessas pessoas melhorou 

bastante; eles me tratam com respeito e carinho. (Depoimento de Josselito 

Cardoso de Almeida, então permissor da Petrobras). 

 

 

 
Figura 31: Encontro de Josselito C. de Almeida e Seu Manoel Gonçalo, dono  

               de uma propriedade onde estão 13 poços 

Fonte: Cadernos Petrobras. 25 Anos UN-RNCE. A história de uma conquista. 

n.1.p.20. 

 

Pode-se afirmar que toda a década de 1980 caracteriza-se pela a implantação, 

organização e consolidação da empresa Petrobras em Alto do Rodrigues e ainda repre-

senta um marco importante na própria dinâmica de urbanização local. Nesse período, 

com o aumento significativo de recursos financeiros oriundos de salários decorrentes 
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não apenas dos funcionários da Petrobras, mas, dos funcionários das demais empresas 

do setor de P & G que engendraram o crescimento da economia municipal, através do 

incremento, tanto a montante como a jusante do processo produtivo de petróleo, de ati-

vidades terciárias e, em menor escala, de outros ramos industriais. Face o perfil de E & 

P em terra requisitar muitos serviços, tais como, montagem de tanques, montagem de 

tubulações, válvulas, obras de pequeno porte, construção civil, reparação de máquinas e 

equipamentos para prospecção e extração de petróleo, reparação e manutenção, perfura-

trizes e outras funções demandantes de mão de obra. Os residentes em Alto do Rodri-

gues e das cidades do seu entorno foram atraídos pela possibilidade de trabalho fora da 

agricultura e das olarias e principalmente vislumbraram-se com as diferenças: maiores 

salários, menores jornadas de trabalho e o emprego formal. Corrobora com esse dina-

mismo o aumento populacional, o IBGE registra no censo de 1980 uma população em 

Alto do Rodrigues de 5.447 habitantes e no censo seguinte (1991) os habitantes passam 

a ser 8.247 - um aumento de 34% no período.  

Uma das primeiras intervenções no território realizadas na cidade de Alto do 

Rodrigues pela empresa Petrobras, foi no início da década de 1990 a construção da pon-

te sob o rio Piranhas Açu que separa por poucos metros o município de Alto do Rodri-

gues ao de Carnaubais. Anterior a essa ligação o acesso por meio de veículos era apenas 

possível nos períodos de seca, mas nos períodos chuvosos apenas por canoas.  

 



143 

 

 

 
Figura 32: Rio Piranhas Açu, divisor de Alto do Rodrigues e Carnaubais 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set. 2012.  

 

  
Figura 33: Ponte construída pela Petrobras sobre o rio Piranhas Açu, ligando Alto do Rodrigues a 

               Carnaubais 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set. 2012.  
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Para firmar o seu território de produção a Petrobras também interviu e alterou o 

traçado rodoviário de acesso para Alto do Rodrigues, construindo a Estrada do Óleo, 

assim conhecida a rodovia de 42 km de extensão. Esta rodovia corta os munícipios de 

Alto do Rodrigues, Macau, Pendencias e Guamaré, ou seja, ela liga Alto do Rodrigues – 

área de produção, a Guamaré - área de refino cruzando a BR-406. Ela foi construída 

para promover a circulação de veículos da empresa no processo de transporte de óleo, 

equipamentos e as demais necessidades da empresa Petrobras naquela região, com isso 

facilitar o escoamento da produção. Contudo, é comum o tráfego de carros particulares 

por ela, já que em vez de seguir até o trevo de acesso a cidade de Macau e converter a 

esquerda em direção ao munícipio, o motorista pode cortar caminho pela Estrada do 

Óleo. Mas a estrada não apresenta em todo o seu percurso área de acostamento, como 

nas rodovias federais, lembrando que se trata de uma estrada “particular” em área públi-

ca e de uso público. Ela foi projetada como via de acesso - entrada e saída das carretas 

às áreas de estações coletoras, as unidades de bombeio e outras estruturas da empresa 

Petrobras, como o tráfego é intenso de veículos pesados e longos, os carros particulares 

de passeio ou motos quando desavisadamente circulam pela rodovia correm o risco de 

sofrerem acidentes e geralmente com alta gravidade as vidas envolvidas. 

A sequência de imagens a seguir nos dá a dimensão do uso e importância da 

Estrada do Óleo para a empresa Petrobras, bem como a rede que compõe a indústria do 

petróleo no estado. São imagens tanto da margem esquerda como direita da estrada. 

Nelas avistam-se as vias de acesso as estações coletoras, as válvulas, os feixes de linhas 

surgência, que são dutos, que levam óleos dos poços para as estações coletoras, além de 

oleodutos e gasodutos que conduzem óleo e gás natural dos Campos de petróleo (con-

junto de reservatórios) em direção a Refinaria Potiguar Clara Camarão em Guamaré.  

O conjunto desses objetos de sistemas e ações da indústria do petróleo está to-

talmente integrado a paisagem da área em estudo. Não são mais objetos estranhos e a 

Estrada do Óleo passou a ser a via de acesso mais utilizada pelas pessoas – os cidadãos 

– os transeuntes para chegar aos municípios da região (Alto do Rodrigues, Macau, Pen-

dencias e Guamaré). Dentre as redes materiais que participam desse novo território, 

salientam-se os dutos. Ao modelo radial dos oleodutos principais (Figuras nas páginas 

seguintes) acrescenta-se uma teia secundária responsável pelo transporte entre os diver-

sos nós produtores, como as estações coletoras. Essa organização reticular do território 

parece haver destinado à Alto do Rodrigues um papel de emissora de fluidos. 
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Constituindo uma trama de solidariedade técnica e organizacional, esses com-

plexos aparecem singulares nas paisagens regionais do sertão. Eles constituem pontos 

do território das verticalidades. O acontecer hierárquico definidor dessas verticalidades 

produz um impacto no cotidiano do lugar, seja através dos objetos, seja através das 

ações. Graças a implantação não apenas das estruturas civis, das estações coletoras e das 

máquinas, mas também de estradas e outros objetos que asseguram a fluidez necessária 

ao complexo técnico, cria-se portanto um novo sistema de engenharia e portanto uma 

nova paisagem.   
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               Figura 34: Estrada do Óleo, construída pela empresa Petrobras 

               Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set. 2012.  
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Figuras 35: Conjunto de imagens das margens da Estrada do Óleo em Alto do Rodrigues 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set.2012 
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Espaços que anteriormente à chegada da empresa, eram de baixo povoamento, 

com práticas e modo de vida rural, em pouco tempo tornaram-se espaços dinâmicos, 

com fluxo intenso de pessoas e trabalho. Dessa forma, os objetos técnicos e os sistemas 

de ações da indústria do petróleo apropriam-se de áreas dispersas ao longo do município 

e para o seu desenvolvimento e, por conseguinte, ampliou o território estabelecido pela 

atividade petrolífera.  

Com a expansão do território, dialeticamente, amplia-se a territorialidade e 

consequentemente provoca a desterritorialidade das então áreas agricultáveis – tornando 

áreas submetidas à indústria do petróleo. A territorialidade é então explicada, como sen-

do o resultado de ações materiais e imateriais empreendidas pela empresa Petrobras, 

com vistas a permitir a conquista do território e sua permanência, ou seja, sua reprodu-

ção; a desterritorialidade significa para os proprietários de terra, para os governos – es-

tadual e municipal e para o cidadão a perda do território, mas que poderá ser retomado 

no futuro. A Petrobras ao se apropriar do território, não está tornando-se proprietária do 

mesmo, mas, tão somente buscando prover as necessidades de sua reprodução enquanto 

agente econômico, que desenvolve interesse logístico (acessos, transportes e fluidez) a 

indústria do petróleo. 

Quanto aos territórios criados na cidade, originaram-se das primeiras necessi-

dades da Petrobras e das demais empresas do setor quando se instalaram na cidade e 

demandaram serviços de hospedagem e alimentação. A cidade não dispunha de acomo-

dações em quantidade suficiente à demanda. Assim, novas formas geográficas são cria-

das para a cidade cumprir essa nova função. Pousadas foram criadas nesse momento e 

imóveis foram construídos para locação, restaurantes surgiram também neste momento 

e outros locais residenciais foram improvisados para comercializar refeições tudo para 

atender esse contingente de trabalhadores.  

Outras demandas a indústria do petróleo requisitou para o seu desenvolvimento 

em Alto do Rodrigues – a mão de obra, os trabalhadores para o exercício de serviços 

como montador, eletricista, soldador, pintor, torneiro, ajudantes e auxiliares de produ-

ção e outras funções. Contudo, a população local era desprovida de qualificação técnica, 

mesmo para as funções mais elementares, o que moveu a criação de cursos técnicos na 

cidade.  

Inicialmente empresas principalmente dos estados da Bahia e do Rio de Janeiro 

instalaram-se na cidade, trouxeram seus funcionários e treinaram alguns homens de Alto 

do Rodrigues, incorporando-os aos seus quadros para prestação de serviços a Petrobras. 

Vieram também trabalhadores de Natal e Mossoró. Toda essa demanda por profissio-
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nais estimulou na década de 1990 na cidade de Alto do Rodrigues que fossem criadas 

empresas voltadas para capacitação do setor de Petróleo e Gás.  

No âmbito da empresa Petrobras, administrativamente o município de Alto do 

Rodrigues sedia o Ativo de Produção Alto do Rodrigues - ATP-ARG com sede na cida-

de, ele controla a produção terrestre da área leste da Bacia Potiguar, composta pelos 

municípios de Alto do Rodrigues, Carnaubais, Açu, Pendências, Porto do Mangue, Ser-

ra do Mel, Macau e Afonso Bezerra. Todo o Ativo possui 361 empregados próprios, 

1556 empregados contratados e 5940 empregados indiretos. 

 

 
Figura 36: Área do Ativo de Produção de Alto do Rodrigues – ATP-ARG 
Fonte: Petrobras. 

Elaboração: Aristotelina Pereira Barreto Rocha 

 

O Ativo do Alto do Rodrigues conta com 12 Campos terrestres e 1 marítimo, 

2.172 poços produtores, 2 plataformas marítimas de produção e  2 estações coletoras de 

óleo, 21 geradores de vapor, 420 Km de redes elétricas, 350 Km de dutos e 2.880 Km 

de linhas de surgência. Esses mais de dois mil poços já perfurados pela empresa no 

ATP-ARG são fixos que alteraram completamente a paisagem anterior – áreas rurais, 

com domínio de vegetação típica da caatinga como a jurema e outras de ambiente seco, 

enquanto nos terrenos de várzeas a carnaúba e nos baixios dos leitos secos dos rios o 

plantio de culturas de sequeiro como o feijão. Ademais a maioria dos solos rasos e pe-

dregosos com baixa aptidão agrícola eram pouco ou não explorados por meio de culti-

vos alimentares pelos seus proprietários. 
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Figura 37: Unidade de bombeio ativa em poço na área rural de Alto do Rodrigues 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set.2012 

 

Existem em torno de 370 proprietários de terra que recebem compensações fi-

nanceiras pela produção e/ou influencia da exploração de P & Gás em suas proprieda-

des. Como a proprietária da terra pioneira no Campo de Estreito em Alto do Rodrigues, 

Sra. Isaura Fernandes de Mello: 

 
Viúva desde 1994 [...] sem marido para plantar na terra e tirar o sustento da 

casa, o petróleo se tornou o chefe da família de Isaura [...] proporcionada pela 

produção de 32 poços espalhados por três propriedades (Estreito I, II e III) 

dão sustento a seis filhos e mais uma neta, deixada por um filho já falecido. 

Em Alto do Rodrigues a seca se faz mais marcante. Tudo ao redor está seco, 

poeirento e o verde só existe nas fazendas irrigadas. Mas dona Isaura parece 

não estar preocupada com a situação. Ela até mandou cortar a terra para plan-

tar, mas a seca não deixou as sementes vencerem. Um dos filhos ainda con-

seguiu plantar em uma das propriedades, mas, sem dúvida, a principal fonte 

de renda está sendo a participação da produção do petróleo. “Mesmo com a 

seca, a gente não passa fome”, afirma. Com a colaboração de Cecilia, a filha 

mais nova, de 24 anos, Isaura divide em partes iguais o recebimento da Pe-

trobras e distribui entre todos os sete beneficiários, inclusive ela própria. Se-

gundo uma das filhas, Francisca Balbina Neta, 28 anos, uma parte do dinhei-

ro é poupada e a outra gasta [...] Depoimento publicado no Cadernos Petro-

bras. 25 Anos UN-RNCE. A história de uma conquista. n.1.p.20. 
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Figura: 38: Riacho Temporário na comunidade rural de Tabatinga em Alto do Rodrigues 

Foto: Jan L S Van den Bosch. Fonte: http://www.flickr.com/photos/janvandenbosch/5719368716/ 

 

 

No depoimento anterior fica evidente a dependência econômica da compensa-

ção financeira dessa família. Como ela, outras tantas apresentam o mesmo trato com os 

recursos recebidos – poupar e/ou gastar, conformando-se como rentistas. 

Ao contrário dessa postura, outros proprietários de terras no ATP-ARG condu-

zem diferentemente os recursos financeiros recebidos. Eles possuem a iniciativa de inse-

rir-se em processos produtivos novos - geradores de rendas, criadores de postos de tra-

balho: 

Os cinco poços localizados em seu sítio de 32 hectares, chamado de Areno-

sos, no município de Carnaubais estão proporcionando ao agricultor uma 

oportunidade de criar novos negócios. [...] Com a renda [...] Jusemberg com-

prou quatro caminhonetes, uma delas transformada em carro-pipa. As cami-

nhonetes são alugadas às empresas contratadas pela Petrobras na região, [...] 

o carro-pipa está alugado a Prefeitura. Além da renda da participação (com-

pensação financeira pela produção de petróleo) Jusenberg está plantando to-

mate e pimentão em sua propriedade. Tudo o que a gente planta agora dá 

preço, mas tem safra que só dá para pagar a despesa, fala sobre a valoriza-

ção da colheita, devido à seca. [...] Em 1989, quando comprou o sitio, ela 

conta que as terras não eram valorizadas e ninguém dava atenção para elas. 

Hoje é difícil comprar alguma terra dentro da bacia de produção. Ele diz que 

não quer parar de plantar ou trabalhar, pois pode ficar viciado como rico 

quando a extração terminar. (Depoimento de Jusemberg Apolônio de Siquei-

ra, 32 anos, publicado em Cadernos Petrobras. 25 Anos UN-RNCE. A histó-

ria de uma conquista. n.1.p.20. 

 

http://www.flickr.com/photos/janvandenbosch/5719368716/
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O depoimento anterior, mostra que o proprietário de terra, sabe que está sendo 

recebedor de uma compensação financeira, referente a exploração de um recurso natural 

com a possibilidade de vir a cessar na região do ATP-ARG, bem como em toda a Bacia 

Potiguar.  

A redução da produção de petróleo é realidade desde 1999, um comportamento 

que foi previsto, como fenômeno esperado em um campo exploratório, haja vista os 

Campos de Produção na Bacia Potiguar já estarem maduros – são mais de trinta anos de 

exploração contínua. Para aumentar a produção ou pelo menos mantê-la por mais algu-

mas décadas a Petrobras projetou e instalou a Termoaçu em Alto do Rodrigues. 

 

 

 

4.1.5 A construção da Termoaçu e os novos usos dos territórios em Alto do Rodri-

gues e Vale do Açu 

 

 

O Ativo de Produção Alto do Rodrigues é responsável pelo gerenciamento da 

Usina Termoelétrica Jesus Soares Pereira, denominada de Termoaçu S.A. O projeto de 

sua execução foi iniciado no ano de 2000, por meio de uma parceria entre as empresas 

Petrobras e o grupo Guaraniana 
__ 

então formado pelas empresas Banco do Brasil, Previ 

e Iberdrola
40

. Naquele ano, foi criada a companhia Termoaçu S.A., que seria responsá-

vel pela implantação do projeto, mas problemas com o sócio espanhol (majoritário) e 

com novas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL fizeram o 

empreendimento ser paralisado no ano de 2002.  

A retomada do projeto de construção da Termoaçu só foi possível em 2005, 

com a empresa Petrobras na posição de sócia majoritária. Sendo, 79,5% das ações per-

tencentes à Petrobras e 20,5% ao grupo Neoernergia (que evoluiu do grupo empresarial 

Guaraniana). Por conta desse processo de mudanças societárias, o início de funciona-

                                                 
40

 Em julho de 1997, a Neoenergia foi constituída pela Previ (Caixa da Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil), Iberener (Iberdrola) e BB–BI (Banco do Brasil / Banco de Investimentos), com a de-

nominação social de Guaraniana e o objetivo de ser a holding concentradora dos investimentos de seus 

acionistas nos segmentos de energia elétrica, com foco na região Nordeste do Brasil. Hoje o Grupo Neoe-

nergia é o terceiro maior investidor privado do setor elétrico brasileiro. É formado pelas distribuidoras 

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) 

e Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), as geradoras e transmissoras Itapebi (BA), 

Termopernambuco (PE), Afluente (BA), Goiás Sul (GO), Rio PCH I (RJ/ES), Baguari I (MG), Corumbá 

III (GO), Energética Águas da Pedra (MT) e Termoaçu (RN), e a comercializadora de Energia – NC 

Energia. 
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mento da Termoaçu somente se deu no ano de 2008 e a inauguração oficial em janeiro 

de 2010 na cidade de Alto do Rodrigues.  

A Termoaçu possui capacidade instalada de gerar 367,92 megawatts de ener-

gia, em duas turbinas a gás natural e produz adicionalmente 610 t/h de vapor. O inves-

timento total foi de US$ 300 milhões, dos quais US$ 85 milhões correspondem às turbi-

nas de gás. A energia nela produzida é destinada às distribuidoras do Grupo Neoenergia 

__ 
Coelba (Bahia) e Cosern (Rio Grande do Norte) e o vapor-d’água (calor) utilizando 

gás natural como combustível, é destinado à empresa Petrobras para uso na injeção con-

tínua nos seus poços de petróleo, a fim de melhorar o aproveitamento dos reservatórios.  

A Bacia Potiguar apresenta óleo bastante viscoso, com consistência semelhante 

à das graxas à temperatura ambiente.  

A característica do óleo produzido na região do ATP-ARG é de um óleo pesa-

do
41

, com grau API entre 14 e 18. É utilizado para produção de produtos com valor 

agregado não elevado, como querosene de aviação, lubrificantes e asfalto. Somada a 

essa característica, outra natural é a sua diminuição, face a exploração continua por dé-

cadas, caracterizando-o já um Campo maduro. 

A trajetória continuamente decrescente dos volumes de produção na última dé-

cada, impõe à empresa Petrobras e ao estado do Rio Grande do Norte apreensão e ex-

pectativas quanto ao desempenho futuro da produção de petróleo. De acordo com os 

dados dos anuários estatísticos da ANP, em apenas onze anos a queda na produção foi 

de 37%, registrando-se declínio contínuo desde 1999, quando a produção alcançou seu 

pico máximo, de 115 mil bpd em 1999, contra apenas 64 mil bpd em 2010 (Gráfico a 

seguir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Óleo pesado é o hidrocarboneto formado por moléculas de alto peso molecular de grau API < 19º. 

Grau API do American Petroleum Institute (ºAPI). Forma de expressar a densidade relativa de um óleo ou 

derivado. A escala API, medida em graus, varia inversamente à densidade relativa, isto é, quanto maior a 

densidade relativa, menor o grau API. O grau API é maior quando o petróleo é mais leve. Petróleos com 

grau API maior que 30 são considerados leves; entre 22 e 30 graus API, são médios; abaixo de 22 graus 

API, são pesados; com grau API igual ou inferior a 10, são petróleos extrapesados. Quanto maior o grau 

API, maior o valor do petróleo no mercado. 
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Gráfico 01  

 

RIO GRANDE DO NORTE – MÉDIA DE PRODUÇÃO DIÁRIA DE  

PETRÓLEO 1994 a 2010 

 
     

Fonte: ANP 

Nota: Produção diária de Barris equivalentes de petróleo 

 

Quanto à produção de petróleo total no estado, no ano de 2010 foi de 21.513 

barris de petróleo. Esse volume foi 2,5% inferior ao que foi produzido em 2009 e 35% 

menos do que a produção do ano 2000. Ao longo da década, o estado vem apresentando 

uma progressiva queda na produção, conforme deixa claro gráfico a seguir.  

 

Gráfico 02 

 

RIO GRANDE DO NORTE – PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 1999 a 2011 

 

 
 

Fonte: ANP 

Nota: Produção Total barris equivalentes 
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A linha declinante resultante da análise de ambos os gráficos anteriores expres-

siva e clara, esta é uma constatação que não deixa dúvidas do presente cenário referente 

ao declínio da produção de petróleo no Rio Grande do Norte.  Como razão principal 

para o declínio da produção, está o fato de que os Campos já estão maduros e, portanto, 

as reservas estão sendo reduzidas e assim perdendo capacidade de geração de petróleo 

em volume crescente ou mesmo constante. 

Uma avaliação mensal dos dados de produção demonstra porém, que no último 

quadrimestre de 2010 o volume de petróleo extraído nos Campos norte-rio-grandense 

foi superior ao do mesmo período de 2009. No último quadrimestre de 2009, foi produ-

zido no estado, cerca de 6,91 milhões de barris de petróleo, já no último quadrimestre de 

2010, o volume foi de 7,13 milhões, crescimento de 2,61%. A injeção de vapor nos 

Campos terrestres do estado é uma das razões para o aumento desse nível de produção.  

O investimento da Petrobras na Termoaçu para elevar a produção de petróleo 

foi mais de US$ 200 milhões, objetivando injetar 610 toneladas de vapor por hora, ini-

cialmente no Campo de Estreito em Alto do Rodrigues. São cerca de 30 quilômetros de 

extensão de linha aérea. Um ramal de 11 quilômetros de dutos leva o vapor da usina 

termoelétrica Termoaçu para o Campo de Estreito. O outro ramal, de 20 quilômetros, 

vai para os demais Campos de Alto do Rodrigues, em sentido oposto. Pioneiro na ope-

ração com vapor superaquecido, a construção do vaporduto é uma das ações da Petro-

bras para elevar a atual produção no Rio Grande do Norte e também no Ceará com mé-

dia de 72.000 barris de óleo por dia para 110.000 barris até o ano de 2014. 

A Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizará em maio do ano de 2013 a 11ª 

rodada de licitação para a concessão de áreas de petróleo e gás natural - depois de um 

hiato de quase cinco anos. O Rio Grande do Norte é um dos estados mais bem coloca-

dos no leilão, em termos de blocos exploratórios ofertados. A maior produção de com-

bustível significa maior arrecadação e maiores chances de atrair indústrias.  

Com a queda do nível dos reservatórios de água em todo o país, em decorrên-

cia da seca (período de 2010 a 2012), e o acionamento das termoelétricas, boa parte do 

gás natural produzido no Rio Grande do Norte está sendo consumido pela Termoaçu. A 

usina produz energia para atender às distribuidoras Coelba, na Bahia, e Cosern, no esta-

do, e 610 t/h de vapor utilizado para a Petrobras, que o injeta nos poços de petróleo.  

Segundo a empresa Petrobras, o Rio Grande do Norte produz, em média, 1,6 

milhão de m³ de gás natural por dia. Informações extraoficiais dão conta de que só a 

Termoaçu consumiria 2 milhões de m³ diariamente. O gás necessário para abastecer a 

térmica e atender aos outros clientes viria de outros estados e até de outros países, afir-
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ma Fernando Dinoá, diretor-presidente da Potigás, que descarta risco de desabasteci-

mento no estado, mesmo com o acionamento de todas as térmicas.  

 

Afirmo e reafirmo que temos Gás Natural para comercializar, seja oriundo da 

produção do próprio Estado, seja importado de outros Estados ou Países. No 

final do ano passado (2012), a Petrobras comercializou para Potigás gás natu-

ral originário da África e da Bolívia, apenas para exemplificar que podemos 

comercializar gás natural de qualquer parte do mundo
42

.  

 

Gás no Rio Grande do Norte, segundo ele, só é queimado por questões de segu-

rança e a pedido da ANP, nas plataformas da Petrobras. "Quando sobra, vendemos para 

outros estados. Hoje, há gasodutos atravessando todo o país", esclarece.  

O consumo no estado é bem variado. De acordo com dados da Potigás, 40% do 

gás natural distribuído pela companhia é usado para abastecer veículos; 53% vai para as 

indústrias; e o restante é distribuído entre os segmentos comercial e residencial. No Rio 

Grande do Norte, o número de condomínios residenciais que usam gás natural passou de 

duas unidades no ano de 2008, para 42, no ano 2012. A projeção é chegar a mais 26 

condomínios só nos municípios integrantes da  Região Metropolitana de Natal em 2013. 

Ainda conforme Sr. Dinoá: 

 
A Potigás está investindo na expansão de gasodutos na Grande Natal e em 

Mossoró, visando a diversificação do uso para todos os setores, com foco 

principalmente para o residencial e comercial, que são novos setores que vem 

sendo explorados pela companhia nos últimos anos. 

 

Face ao dimensionamento socioeconômico da produção de energia pela Ter-

moaçu, poderíamos incorrer de inferir que esta termoelétrica tem uma grande reverbera-

ção no território. Na verdade isso não se dá. Guardando as devidas proporções, seria o 

que podemos chamar de relação Local – Global. O seu funcionamento restringe-se aos 

seus intramuros. A tecnologia moderna ali empregada requer poucos trabalhadores. De-

talharemos a seguir o processo de produção de territórios produzidos pelo setor de pe-

tróleo e gás no município de Alto do Rodrigues. 

 

 

 

 

                                                 
42

 Entrevista publicada no Jornal Tribuna do Norte em 20 de Janeiro de 2013. Titulo da matéria: Petro-

bras mantém prospecção para aumentar produção. 
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                                Figura 39: Vaporduto em terra 

                                Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. agos. 2010. 

 

 
                                Figura 40: Vaporduto elevado sobre água do rio Açu 

                                Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. agos. 2010. 

 

 
                                Figura 41: Vaporduto elevado sobre a estrada 

                                Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. agos. 2010. 
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Figura 42: A passarela tem objetivo de servir de acesso para manutenção na tubulação que atravessa o rio  

                  Açu (no momento com o seu leito seco), para levar vapor superaquecido da Termoaçu até os   

                poços injetores 

Foto: Luiz Neto [s.d] 

 

 

A Termoaçu foi construída na cidade de Alto do Rodrigues e os impactos terri-

toriais decorrentes da obra foram significativos e efêmeros – efêmeros principalmente, 

no sentido que não foram permanentes. Mas quais territórios foram produzidos, criados 

a seu serviço compondo essa dinâmica cidade / empresas? 

A partir do final dos anos da década de 1990, período referente à preparação e 

o planejamento para execução da construção da Termoaçu, a cidade concentrou muitos 

trabalhadores e empresas para execução da construção da termoelétrica. Empresas naci-

onais e de outros países, especialistas em um dos segmentos da construção, foram con-

tratadas pela Petrobras para execução por etapas de todo o projeto da Termoaçu e estas 

por sua vez, arregimentaram muitos trabalhadores, o que acabou atraindo para cidade 

muitos migrantes dos municípios próximos. Promovendo na área urbana uma dinâmica 

econômica com reflexos no trabalho agrícola das comunidades rurais do município, 

pois, parte desses trabalhadores deixaram o trabalho na agricultura para inscrever-se nas 

frentes de trabalho da construção da Termoaçu. Ressaltamos que compreende a constru-

ção da Temoaçu, não apenas a usina, mas toda a rede de quilômetros de gasodutos e 

vapordutos que a integram. 
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                     Figura 43: Construção da Termoaçu em Alto do Rodrigues 

                     Fonte: Skanska [s.d] 

 

 
Figura 44: Interior da Termoaçu 

Foto: Pedro Henrique, em 10 de novembro de 2010 
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Figura 45: Interior da Termoaçu 

Foto: Sindpetro [s.d] 

 

A empresa sueca Skanska é uma das empresas estrangeiras que se instalou na 

cidade, ela foi contratada pela Petrobras para construir um trecho da rede de 84 km de 

vapordutos da Termoaçu. Permanecendo em Alto do Rodrigues do ano de 2006 a 2009, 

contratando diretamente trabalhadores locais e muitos provenientes de outros estados, 

principalmente Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, bem como, havia em seu quadro 

funcional profissionais de outros países, totalizando uma média de trezentos funcioná-

rios diretos em Alto do Rodrigues. A Skanska também contratava empresas de menor 

porte, terceirizando assim os seus serviços para realizações de atividades complementa-

res ao serviço objeto do contrato firmado com a Petrobras.  

 

 
Figura 46: Trabalhos na Termoaçu 

Fonte: Skanska [s.d] 

 

 
Figura 47: Construção da rede de vapordutos 

Fonte: Skanska [s.d] 
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Por uma década (2000 a 2010) a cidade de Alto do Rodrigues teve um contin-

gente de trabalhadores expressivo. A princípio a demanda por diversas funções, como 

de montadores, eletricista de manutenção, mecânico de usinagem, auxiliares e ajudan-

tes, técnicos de diversas áreas, soldadores etc.. não encontrou a cidade preparada para 

seu atendimento e compor os quadros que requeria qualificação, pois, conforme pesqui-

sa de campo, constatamos que o sistema educacional até então era voltado apenas para o 

ensino tradicional. A implantação do ensino técnico surgiu com a demanda pelo profis-

sional no período da construção da Termoaçu “[...] foi de repente, olha era todo mundo 

querendo aprender, para trabalhar para a Petrobras [...]” (Depoimento pessoal)
43

.  

Para atender a demanda por trabalhadores qualificados, instalam-se na cidade 

instituições de formação técnica, movidas pela quantidade de pessoas inaptas aos postos 

de trabalho e a oportunidade de ganhos financeiros rápidos, face a dimensão e urgência 

da construção da Termoaçu. Dentre muitas empresas de empresários local que surgiram 

em Alto do Rodrigues no período de 1998 a 2002 (período inicial da construção da 

Termoaçu) destacamos a ABDM e a Mafram. 

A empresa ABDM – Empreendimentos e Serviços Ltda. foi uma das primeiras 

empresas fundadas na cidade para qualificação técnica e prestação de serviços ao setor 

de petróleo e gás. A ABDM funcionou do ano de 2002 a 2010, ministrou cursos de me-

cânico, auxiliar mecânico, operador de petróleo I, operador de petróleo II e outros. Os 

alunos eram na sua maioria do próprio município de Alto do Rodrigues e de Carnaubais, 

Guamaré e Macau. Os instrutores vinham de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.  A em-

presa chegou a possuir 470 pessoas envolvidas - somando alunos e instrutores. Segundo 

depoimento do diretor da ABDM o alto-rodriguense François Villon Campos “na época 

o Sebrae foi um grande parceiro da nossa empresa, proporcionando o suporte para que 

ela obtivesse a certificação ISO 9000 e a ISO14000.”  

Quanto à empresa Mafram Montagens e Serviços Ltda. foi fundada em 1998 na 

cidade de Alto do Rodrigues também por empresário local. A empresa constrói estrutu-

ras metálicas, tanques, caldeiraria pesada, executa serviços de montagem e desmonta-

gem de unidades de bombeio, manutenção em tanques de petróleo e outras necessidades 

do segmento de petróleo e gás. A Mafram possui certificação integrada ISO 9000, ISO 

14000 e OHSAS 1800. 

                                                 
43

 É proprietário de imóvel locado para cursos técnico em Alto do Rodrigues. Não autorizou informar seu 

nome. 
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Figuras 48 e 49: Sede da Mafram 

Montagens e Serviços Ltda. em Alto 

do Rodrigues, abaixo destaque na 

fachada para as certificações ISO 

conquistadas pela empresa 

Fotos: Aristotelina Pereira Barreto 

Rocha. set. 2012. 

 

 

 

 
 

Os efeitos multiplicadores oriundos da “decisão de localizar uma indústria”, 

possibilitam a propagação de uma reação em cadeia. Na perspectiva da geografia indus-

trial o fluxograma modelo criado orginalmente por Myrdal (1972, p. 34) e reinterpreta-

do por Manzaol a seguir, auxilia na compreensão da criação de territórios pela indústria: 
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Figura 50: Modelo simplificado de crescimento cumulativo e circular. 

Fonte:Apud,  MANZAGOL, 1985, p. 89. 

 

 

De acordo com o modelo simplificado de crescimento proposto por Myrdal, e 

reinterpretado por Manzagol, a instalação de uma fábrica, ou, de uma nova fábrica, ou 

ainda, a ampliação de uma já existente, produz um movimento cumulativo e circular 

capaz de propagar uma reação em cadeia.  

Os efeitos advindos da instalação de uma nova fábrica, ou da ampliação de 

uma fábrica já existente, tendem a propagar-se de forma circular e acumulativa. Ocorre 

que a nova fábrica, induz ao desenvolvimento de novas indústrias através dos efeitos de 

encadeamento vertical e horizontal (efeitos anteriores e posteriores). Esta referência 

pode ser aplicada utilizando como exemplo a empresa Mafram que se caracteriza como 

a “indústria anterior” – cortes de chapas, soldagem, calderaria e montagem, são exem-

plos de suas atividades. Enquanto a Termoaçu como a “indústria posterior”. 

A dinâmica socioeconômica na cidade de Alto do Rodrigues verificada no pe-

ríodo (1999 a 2010), materializou-se também no território por exemplo, através da cria-

ção de  pousadas, de  imóveis para locação e restaurantes. O alto-rodriguense vislum-

brou a possibilidade de incluir-se como participante da economia induzida pela indústria 

do petróleo, construiu e empreendeu no comércio e na oferta de serviços. Quanto ao 

gestor público - a Prefeitura, por sua vez incentivava a vinda de empresas para o muni-

cípio através da doação de terras ou da cessão de uso e a isenção de tributos municipais.  

As empresas prestadoras de serviços à Petrobras que se instalavam na cidade 

firmavam contratos com restaurantes para o fornecimento de refeições para seus funcio-

nários, e locavam quartos para acomodá-los por todo o período de vigência da execução 

do serviço objeto do edital para com a Petrobras.  
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Concluída a construção da usina Termoaçu e toda a rede de vapordutos que a 

compõe, as empresas envolvidas com a obra foram deixando a cidade de Alto do Rodri-

gues. E ainda vários empreendimentos relacionados com a sua construção foram des-

montados; as empresas prestadoras de serviços a Petrobras deixam o município, os res-

taurantes e pousadas, geralmente de capital local perderam os seus clientes, o comércio 

da cidade reduziu consideravelmente suas vendas e teve que se adequar a nova realida-

de, alguns depoimentos relatam bem essa conjuntura de crise socioeconômica que vive 

o município na atualidade: 

 
O município doa a área a empresa que venceu a concorrência para executar 

um serviço ou uma obra para a Petrobras, ela começa a funcionar e tempos 

depois ela desmonta suas instalações, vende a área, despensa seus funcioná-

rios, não paga ao restaurante e a pousada contratada para apoiar seus funcio-

nários. O prejuízo aqui é grande, tem restaurante que ficou com uma dívida 

não paga no valor de R$ 60 mil. (Depoimento pessoal do então vereador Ni-

xon da Silva Baracho em setembro de 2012
44

.). 

 

Um exemplo da situação descrita na citação anterior é a do restaurante Mano, o 

maior da cidade e não revelando o valor das dívidas deixadas pelos clientes, o proprietá-

rio confirma que teve prejuízos consideráveis depois da conclusão da Termoaçu.  

 

 
Figura 51: Restaurante Mano em Alto do Rodrigues 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set. 2012. 

                                                 
44

 Vereador reeleito na eleição realizada em 07 de outubro de 2012. 
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Quanto aos proprietários das pousadas que funcionavam na cidade, alguns oti-

mistas e estimulados pela boa ocupação que seus empreendimentos apresentados por 

anos seguidos, iniciaram a ampliação física dos imóveis, contudo, a chegada do declínio 

no número de hóspedes pegou alguns deles em meio às obras e assim as reformas foram 

paralisadas e o mais grave é que nem mesmo o número original total de leitos na atuali-

dade são mais ocupados levando a despensa de funcionários como auxiliares de serviços 

gerais e cozinheiros. 

 

 

 
 

 
Figuras 52 e 53: Área externa e interna do  

                            andar superior da Pousada  

                            Alto Conforto em Alto do  

                       Rodrigues 

Foto: Aristotelina Pereira B. Rocha. set. 

2012. 

 

 

Outra situação, são de alguns moradores da cidade que nos últimos anos acom-

panhavam o bom desempenho do segmento de hospedagem e por esta razão foram mo-

tivados e decidiram investir no setor e construíram e/ou ampliaram pousadas, pois, 

acreditavam que a partir do funcionamento da Termoaçu o número de trabalhadores na 

cidade iria aumentar. Pois, quatro anos antes mesmo da sua inauguração que se deu em 

2010, no ano de 2006 a Petrobras realizou concurso público para criação do seu quadro 

funcional através da empresa Cesgranrio. Entre os candidatos que realizaram as provas 

e superaram a pontuação mínima exigida, 79,2 % moram no Rio Grande do Norte. Fo-
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ram oferecidas 55 vagas
45

. Mas o que se deu foi uma drástica redução no número de 

trabalhadores na cidade. A Termoaçu mediante o incremento tecnológico-informacional 

funciona semiautônoma com baixo número de pessoal e de elevado nível de formação 

especializado. Infelizmente essa realidade não apercebida pelo cidadão comum que em-

preendeu e investiu na perspectiva de ganhos futuros. Foi por estar atento a esse com-

plexo que Richard Sennet (1999), em A Corrosão do Caráter, afirmou: 

 

Como se podem buscar objetivos de longo prazo, numa sociedade de curto 

prazo? Como se podem manter relações sociais duráveis? Como pode um ser 

humano desenvolver uma narrativa de identidade e história de vida, numa so-

ciedade composta de episódios e fragmentos? As condições da nova econo-

mia alimentam, ao contrário, a experiência, como a deriva no tempo, de lugar 

em lugar, de emprego em emprego. 

 

O fato é que as corporações ao decidirem sobre sua localização, acabam por 

modelar elas próprias às estruturas espaciais onde se inserem - criarem territorialidades 

e desterritorialidades. Sobre a sociedade, as repercussões ocorreram através de uma for-

te concentração de renda, de uma polarização do mercado de trabalho em razão das téc-

nicas poupadoras de mão-de-obra usadas no setor industrial moderno. 

Em detrimento as pequenas empresas locais criadas na última década, portanto 

iniciantes na prestação de serviços ao setor de Petróleo e Gás, outras empresas de médio 

porte, mais sólidas financeiramente e principalmente mais preparadas tecnicamente e na 

sua maioria com experiências anteriores no setor adquiridas em outros estados, como as 

empresas Qualitec (1972 / Minas Gerais), Elos Engenharia Ltda. (1994 / Bahia), Tenace 

Engenharia e Consultoria (1986 / Bahia), Proenge Projetos e Engenharia Ltda. (1987 / 

Paraíba), mantem e/ou assinam novos contratos de prestação de serviços a Petrobras em 

Alto do Rodrigues. 

Os valores, as tabelas referentes aos serviços prestados por estas empresas a 

Petrobras são determinados na sede empresa no Rio de Janeiro e são únicos para o país, 

por exemplo, o serviço de manutenção para conexões e válvulas possui o mesmo valor 

no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro ou no Amazonas ou ainda em qualquer outro 

estado do país. Segundo depoimento do inspetor de pintura que trabalha há vinte anos 

no setor e há dez anos na empresa Elos: “Possuo o mesmo salário há dez anos, pois o 

meu patrão pratica os mesmos valores. Eu não tenho como pedir aumento, pois sei que 

                                                 
45

 Distribuídas entre níveis médio e superior nos seguintes cargos: Eletricista Especializado, Mecânico 

Especializado, Operador I, Supridor, Técnico de Inspeção de Equipamentos e Instalações I, Técnico de 

Instrumentação, Técnico de Química, Técnico de Segurança, Administrador Júnior, Analista de Sistemas 

Júnior, Contador Júnior, Enfermeiro Júnior, Engenheiro de Equipamentos Júnior (Elétrica), Engenheiro 

de Equipamentos Júnior (Eletrônica), Engenheiro de Equipamentos Júnior (Mecânica), Engenheiro de 

Meio Ambiente Júnior, Engenheiro de Processamento Júnior e Engenheiro de Segurança Júnior. 
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ele está com os mesmos preços nos serviços que prestamos a Petrobras.” (Depoimento 

de Claudio R.). Daí o entendimento em parcial do fechamento das empresas locais - 

pequenas com gestões frágeis, desarticuladas com o padrão nacional de preços e desca-

pitalizadas. 

 
Figura 54: Placa afixada na fachada da filial Elos em Alto do Rodrigues 

Foto: Aristotelina Pereira B. Rocha. set. 2012. 

 

Já a grande empresa sueca Skanska por sua vez, concluída e execução do con-

trato com a Petrobras desmontou suas estruturas e deixou a cidade. Ela instalou-se na 

cidade especificamente para instalação dos vapordutos da Termoaçu. Não interessa a 

empresa se manter na cidade executando serviços de pequeno porte. E as empresas lo-

cais foram pouco a pouco falindo, como exemplo a ABDM, enquanto as demais que 

não vincularam suas funções exclusivamente a atender as demandas profissionais e téc-

nicas da Termoaçu, mas, diversificaram e aprimoraram suas atividades, oportunizadas 

pela experiência adquirida nessa obra de grande porte, permanecem em atividade como 

exemplo a empresa local Mafram que expandiu o seu campo de atuação e conquistou 

um contrato com a empresa Petrobras no município de São Mateus, estado do Espírito 

Santo. 

Na atualidade sem recuperar os empregos e a dinâmica econômica do período 

de construção da Termoelétrica, o grande diferencial no cenário de crise socioeconômi-

ca que vive a sociedade é a Prefeitura. O município tem o recebimento de royalties do 
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petróleo elevado, face o aumento da produção de petróleo, já que o sistema de injeção 

de vapor nos poços do município de Alto do Rodrigues a partir do funcionamento da 

Termoaçu apresenta resultados positivos pelo aumento da produção de óleo, refletindo 

na elevação considerável dos royalties recebidos pelo município no ano de 2011 con-

forme expressa gráfico a seguir: 

Gráfico 3 

 

ALTO DO RODRIGUES – ROYALTIES ANUAIS em VALORES CORRENTES 

(R$) 2001 – 2011 

 
 
Fonte dos dados: ANP 

 

 

Outra estatística importante para análise referente ao município são as corres-

pondentes a dinâmica populacional registrada pelos Censos (IBGE / 1980, 1991, 2000 e 

2010) conforme tabela a seguir.  

 

Tabela 21 

 

ALTO DO RODRIGUES - TAXA de CRESCIMENTO da POPULAÇÃO  

TOTAL 1980 A 2010 

 

Censos / 

População 

1980 1991 
Tx. Cres. 

1980-1991 
2000 

Tx. Cres. 

1991-2000 
2010 

Tx. Cres. 

2000-2010 

5.447 8.247 34% 9.499 1,6% 12.305 30% 

Fonte: IBGE/ Censos 1980, 1991, 2000, 2010. 
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O período de 1980 a 1991 corresponde inicialmente a implantação da empresa 

Petrobras no município – o início da exploração seguida da chegada de outras empresas 

do setor de petróleo e gás a cidade. A taxa 34% de crescimento da população nesse pe-

ríodo foi a mais alta dos censos selecionados nesta análise. Quanto ao período de 1991 

ao ano 2000 a taxa de crescimento desce radicalmente para 1,6% correspondendo a con-

solidação e manutenção da exploração de petróleo, refletindo diretamente no compor-

tamento demográfico. Neste período de 1991 a 2000 a produção se dava de forma está-

vel, não se deu nenhuma implantação nova de atividade ligada ao setor de P&G. Por 

fim, os últimos censos (2000 e 2010) apresentaram uma taxa de crescimento de 30%. 

Esse período corresponde justamente ao da construção da Termoaçu, o que corresponde 

a um comportamento semelhante ao observado na década de 1980 a 1990 em que mui-

tos trabalhadores chegam ao município, bem como diversas empresas para participarem 

da construção da Temoaçu. 

As expectativas geradas pelo anúncio de uma grande obra, em locais com pro-

blemas crônicos de desemprego e subemprego, ocasionam movimentos populacionais 

em sua direção. Sendo a geração de postos de trabalho que a acompanha a etapa das 

obras civis sempre inferior à oferta que aflui para o município, o local do empreendi-

mento passa a caracterizar-se por uma estrutura demográfica atípica, com elevado coefi-

ciente de homens jovens. Esse não seria um aspecto negativo, não fora o aparecimento 

de processos sociais até então mínimos localmente, tais como a prostituição, o alcoo-

lismo e a criminalidade. Após a conclusão das obras, novos problemas se manifestam, 

pois, a mão de obra apresenta um comportamento diferenciado: enquanto o pessoal de 

maior qualificação desloca-se mais prontamente em busca de novas ocupações, o de 

menor qualificação permanece no local, em espaços urbanos não infraestruturados. 
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4.2 GUAMARÉ 

 

 

4.2.1 De território pesqueiro à indústria do petróleo 

 

 

O primeiro registro nominando o local de Água Maré
46

 se deu em 1603, quan-

do ali passou o Capitão Pero Coelho de Souza, acompanhado de sua esposa, filhos e dos 

seus soldados, todos sobreviventes da frustrada tentativa de colonizar o Ceará
47

.  

Os relatos do Capitão Pero Coelho de Souza sobre as terras salineiras ao Capi-

tão Mor Jerônimo de Albuquerque, levou-o a doá-las em 20 de agosto de 1605 aos seus 

filhos, Antônio e Mathias de Albuquerque.  

Com a invasão holandesa da Capitania do Rio Grande, Guamaré é ambiciona-

da, pois nela estavam as salinas naturais, onde o Capitão Elbert Smient residiu e explo-

rou-as. Nesse período as salinas guamareenses eram mencionadas como referências de 

localização entre as Capitanias do Rio Grande e do Ceará, sempre envolvendo as salinas 

de Guamaré, como área estratégica e ambicionada entre ambas as Capitanias. Noutra 

referência as salinas de Guamaré, se dá em 18 de fevereiro de 1642, o Conselho Supre-

mo do Brasil Holandês dirigiu-se aos Diretores da Companhia das Índias Ocidentais, 

referindo-se à existência de duas salinas na região do rio Guamaré, seriam elas as de-

nominações de Aguamaré (ou salina pequena) e Carwaratama (ou salina grande) (HI-

GINO, 1895, p.288).  

A salina Carwaratama ficava a distancia de três milhas do rio Aritawa que se 

trata do mesmo rio Aratuá, que banha a cidade de Guamaré (MARCGRAVE,1942, 

p.268). O Capitão Elbert Smient realizou uma experiência na salina Carwaratama: “in-

troduziu por meio de um rego água do mar na altura de 1,5 pés e fez sal no espaço de 

três meses” (HIGINO, 1895, p.268).  

Quanto a salina Aguamaré ou salina Pequena, era também chamada de Casa do 

Deserto, onde residia Elbert Smient e estava localizada a três ou quatro léguas do rio 

Guamaré e ainda “esta salina faz sal todos os meses, contanto que se tenha cuidado de 

deixar nela correr a água salgada no tempo seco e se conservar em seguida fechadas os 

                                                 
46

 Guamaré, topônimo que se origina de ÁGUA MARÉ, o que denota a sua localização geográfica e a 

paisagem: as margens das marés dos rios Miassaba e Aratuá (CASCUDO, 1968, p.89).  

 
47

 É importante mencionarmos a relevante pesquisa realizada por Maria Jandir Candéas sobre a origem 

de Guamaré, publicada em 2010 no livro Guamaré Ontem e Hoje: apontamentos para sua história. 2012. 
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regos”, quanto ao embarque do sal Elbert Smient descreve que “quando a brisa, que ao 

sopra ordinariamente na estação seca, acalma sobre a tarde, tem ensejo para carregar os 

navios o anoitecer até de manhã” (NIEUHOF, 1981, 343,344). 

Conforme Medeiros Filho (1998) os holandeses já Senhores de Pernambuco 

ambicionam tomar posse do Rio Grande e que na ocasião, Adriano Verdonck, espião a 

serviço dos holandeses da Companhia das Índias Ocidentais, descreveu sobre a Capita-

nia do Rio Grande e suas riquezas naturais, representadas pela criação de gado, a cana 

de açúcar, a pesca, agricultura e as salinas naturais no litoral: 

 

[...] Quando ali há falta de sal, o capitão-mór do dito forte (Reis Magos) 

manda uma ou duas barcas, de 45 a 50 toneladas, a um lugar 60 milhas mais 

para o norte onde há grandes e extensas salinas que a natureza criou por si; 

ali podem carregar, segundo muitas vezes ouvi de barqueiros que dali vinham 

com carregamentos de sal, mais de 1000 navios com sal, que é mais forte do 

que o espanhol e alvo como a neve. (MEDEIROS FILHO. 1998, p.8) 

 

Medeiros Filho (2003) ainda ao descrever as Ribeiras do Assu e Mossoró e tra-

tar das salinas holandesas no litoral potiguar: 

 

À época em que senhorearam a Capitania do Rio Grande, os holandeses ex-

ploraram algumas salinas, todas localizadas no litoral setentrional do territó-

rio norte-rio-grandense. As mais antigas dessas salinas, anteriormente já co-

nhecidas e exploradas pelos portugueses, eram aquelas existentes no Guama-

ré. 

 

Em 1612, Diogo de Campos Moreno mencionava as salinas do rio Guamaré: 

“as salinas, que dizem respeito de Aguamaré, ou Carwaratama que são importância a 

respeito do muito sal, que podem nelas carregar-se.” (MORENO,1968, p.77). De acordo 

com Medeiros Filho (2003, p.23) a salina Cawaratama “tudo indica que a mesma ficava 

situada no atual rio Camurupim, um dos formadores do rio Guamaré.”. 

Concluindo as considerações e referências históricas que definem Guamaré 

como um tradicional território salineiro viabilizado pela sua condição geográfica e natu-

ral ideal – terrenos de planície, extensa faixa de praia, ambiente estuarino, alta salinida-

de das águas dentre outras características naturais, Medeiros Filho (2003, p.22 e 23) 

afirma que antigamente navegava-se da cidade de Guamaré pelo rio Galinhos, até a bar-

ra do riacho Cabelo, cujas águas existia a Salina dos Morrinhos. Da salina transpondo-

se uma duna ali existente chegava-se ao oceano distante cerca de um quilometro. Os 

baixios que podiam ser vistos da salina e que lhe ficavam ao leste, estendendo-se da 

terra firme até três léguas do mar. Todas estas indicações nos conduzem a antiga Casa 

do Deserto, explorada pelos holandeses. Na atualidade a salina dos Morrinhos encontra-

se desativada e a Casa do Deserto fica no limite oriental com o município de Galinhos. 
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A bibliografia sobre Guamaré deixa clara a importância da exploração do sal para este 

território, podemos então afirmar que certamente seria essa mercadoria responsável pela 

menção do lugar em tantos documentos históricos, haja vista o ambiente estuarino, 

águas de alta salinidade, relevos de alvas areias quartzosas na maioria dunares, sem ou-

tra riqueza de relevância para época e inclui esse município na área de interesse das 

invasões de exploradores a Capitania, evidencia a exploração do sal natural de Guamaré 

e posteriormente nas terras vizinhas, hoje Macau e Mossoró. Após a expulsão dos ho-

landeses, foi iniciada a doação de Sesmarias, quando os militares ou comerciantes de 

Pernambuco, receberam as terras salineiras de Guamaré até Mossoró. Segundo Patriota 

(2000, p.15) Guamaré foi bastante citada nos documentos relativos também ao municí-

pio de Touros, por ser limítrofe com este, durante anos, pelo lado leste, que é o Pontal 

de Galinhos. 

Outro registro da localidade em 1612 é feito no mapa de João Teixeira Alba-

naz. Conforme Cascudo (1968, p. 188) em 1734 o Capitão Inácio Gomes da Câmara 

recebera três léguas de terra a começar da Ponta dos Três Irmãos para a parte da Água 

Maré e em 1783 é construída uma Capela
48

 pelo o português João Francisco dos Santos, 

residente na localidade de Caiçara, com recursos doados pelo fazendeiro Francisco Xa-

vier Torres.  

Entre os fatores de expansão dos primeiros núcleos de povoamento no Rio 

Grande do Norte, está a instalação da Capela, funcionando como elemento aglutinador 

da população. Muitas dessas capelas se tornaram Freguesias até pouco depois da metade 

do século XVIII, o que marcava uma ascensão na escala de importância desses núcleos, 

como exemplo foi assim com os municípios de Açu (1726), Goianinha (1746), Caicó 

(1748), Pau dos Ferros (1756), Apodi (1766) e algum pouco tempo depois esses mes-

mos núcleos iam atingindo a categoria de Vila e logo após a categoria de Cidades; Açu 

(1766), Goianinha (1757), Caicó (1787), Pau dos Ferros (1756), Apodi (1833) mas, 

Guamaré desenvolveu-se de forma muito lenta e o seu povoamento era muito baixo em 

relação aos demais núcleos populacionais do estado. 

Primeiramente a povoação de Guamaré pertenceu a Vila de Assu, (Santana de 

Matos como paróquia) a Angicos em 1833 e a Macau. No ano de 1837, os moradores 

pleitearam junto à Assembleia Legislativa, que Guamaré fosse elevada a categoria de 

Vila, mas não foram atendidos, pois, enquanto os peticionários justificavam o seu pleito 

afirmando Guamaré possuir “boas estradas e ser o ponto da Província onde há mais 

                                                 
48

 Partes das terras do atual município de Guamaré são de propriedade de Nossa Senhora da Conceição, 

ou seja, da Igreja local. 
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armadilhas de pescarias, e ter aí um porto onde entram barcos e muitas canoas grande 

da costa, carregadas com todo o percizo para o bom passadio dos habitantes” (CAS-

CUDO, 1968, p.188) a comissão de deputados negava a elevação de Guamaré a Vila. A 

justificativa do parecer contrário dada em 1838 era de que a localidade ser então despo-

voada, com exceção de um pequeno povoamento em torno da Capela, o que não justifi-

cava a criação da Vila, e ainda como o governo tinha como prioridade povoar o sertão, 

os fazendeiros eram politicamente mais forte e o pleito de Guamaré foi negado, perma-

necendo ligada a Angicos e posteriormente a Macau.  

Guamaré, tal como o Alto do Rodrigues foi povoado de Macau. Anfilóquio 

Câmara (1943, p. 207) ao caracterizar o município de Macau quanto a divisão distrital 

no âmbito da segurança pública, afirmou que então Macau “[...] está dividida em 7 dis-

tritos policiais que são os de Macáu, Independencia, Barreiras, Felipe Camarão, 

Guamaré, Alto Alegre e Umburanas Altas, com sedes, respectivamente na cidade, na 

vila e nos povoados que lhes dão denominação”. Inferimos, portanto, que a instalação 

do distrito policial no povoado de Guamaré caracterizava em 1943 a presença de um 

contingente populacional que justifique o seu funcionamento. Mas, é somente no século 

XX, em 7 de maio de 1962 por meio da lei estadual 2.744 a povoação de Guamaré foi 

desmembrada do município de Macau tornando-se município (ver Figura a seguir). 

Após a emancipação o então governador Aluízio Alves nomeou um prefeito in-

terino para o cargo, o tabelião do cartório de Macau, o Sr. João Batista do Carmo, com o 

objetivo de organizar os setores administrativos do novo município e providenciar a 

eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores. 
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Figura 55: Solenidade de posse do 1º prefeito João Batista do Carmo, na Casa do Estado (abrigava tam-   

               bém a escola e a cadeia da cidade) em dezembro de 1962 

Fonte: CANDÉAS. 2010, p.265 

 

 
Figura 56: Prédios – Força e Luz; Prefeitura Municipal; Fórum e Câmara de Guamaré 

Fonte: guamareemdia.com [s.d.] 
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                    Figura 57: Vista aérea da cidade de Guamaré ao centro, (A) Ilha do Presidio, (B) Dunas de Mangue Seco, (C) Rio Aratuá e (D) Rio Miassaba 

                    Foto: Moraes Neto. Fevereiro de 2010. 
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Quanto aos aspectos econômicos até o século XX prevaleceu em Guamaré as 

atividades artesanais pesqueira e salineira, estas foram até meados da década de 1970 a 

base socioeconômica do munícipio, ambas apenas com a capacidade de prover o susten-

to de sua pequena população nativa – sem desenvolver-se para práticas modernas, tal 

como grandes empresas salineiras mecanizadas ou de agricultura irrigada e ainda uma 

outra atividade econômica desenvolver-se no município com a capacidade de atrair pes-

soas e gerar recursos financeiros suficientes para o sustento e reprodução socioeconô-

mica. Já que a economia importante para Guamaré foi a atividade salineira, nela nos 

deteremos um pouco mais. As salinas descritas anteriormente, salinas centenárias, face 

os registros existentes, estiveram em atividade até meados da década de 1950, conforme 

depoimento de Joana Cavalcante Miranda de Albuquerque: 

 

Lembro-me de meu tempo de criança, quando morávamos na Cajarana, nos 

idos de 1940 e acompanhei meu pai e meus tios, explorando o sal nas salinas 

de Lagoa de Baixo. O sal era vendido para o interior, onde os tropeiros carre-

gavam em mulas e jumentos, transportados em caçuás. Eles vinham de muni-

cípios do agreste e sertão. Traziam mel de furo e de engenho, rapadura, car-

ne-de-jabá, fumo, farinha e grãos, vendendo para nós do litoral. Em troca, le-

vavam o sal. Nossa casa era grande, cercada de alpendres e árvores, com ca-

cimba de água doce e eles arranchavam-se até voltarem. Muitos deles, depois 

vieram morar em Guamaré ou levaram moças em casamento. (CANDÉAS, 

2010, p. 139). 

 

 
Figura 58: Entrada da cidade de Guamaré, pirâmide de sal – monumento em referência às salinas 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. nov.2012 
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É evidente a importância socioeconômica da atividade salineira para Guamaré 

no passado, mas no presente momento? Identificamos no trabalho de campo a existência 

de 11 salinas no município, conforme lista a seguir: 

Salina Assueiro 

Salina Camurupim 

Salina França 

Salina Igreja 

Salina Lagoa Seca 

Salina Larsal 

Salina Nildo 

Salina Maria Brito 

Salina Querumbino 

Salina Soledade 

 

 
Figura 59: Salina Lagoa Seca na comunidade Ponta de Salina em Guamaré 

Foto: Jorge Lins, nov. 2003. 

 

Já no Cadastro Industrial da FIERN, nele apenas consta uma salina em Guama-

ré, a Salina Camurupim, que é de propriedade do grupo Souto e Irmão & Cia. Ltda. ad-

quirida no ano de 1989.  Já no DNPM constam em seus registros duas salinas, a Camu-

rumpim e a salina Lagoa Seca. 

A fim de dimensionar o quanto representa a produção de sal marinho no pre-

sente século para Guamaré, realizamos pesquisa referente ao levantamento estatístico da 

produção de sal do município de Guamaré, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 22 

PRODUÇÃO de SAL MARINHO em GUAMARÉ - 1999 a 2011 

 (MIL TONELADAS (T)) 

 

1998 1999 2000 a 2009 2010 2011 

11 3 0 50 25 
Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM 

 

Quanto ao dimensionamento da representatividade de Guamaré na produção de 

sal marinho no conjunto dos municípios norte-rio-grandense, selecionamos a produção 

sal do ano de 2010 em que se deu conforme o DNPM o seguinte diagnóstico: A produ-

ção de sal marinho brasileira foi estimada em, aproximadamente, 5,6 milhões de t. O 

Rio Grande do Norte continuou na liderança, com 5,1 milhões de t, representando 

72,6% da produção total de sal do país e quase 91% da produção de sal marinho. Con-

tribuíram para essa produção os municípios de: Mossoró, com 1,69 milhão de t (33%); 

Macau, com 1,67 milhão de t (33%); Areia Branca, 714 mil t (14%); Galinhos, 423 mil t 

(8%); Grossos, 348 mil t (7%); Porto do Mangue, 191 mil t (4%); e Guamaré, 50 mil t 

(1%). A produção por evaporação solar do Rio de Janeiro foi estimada em 89 mil t e a 

de salmoura (equivalente em sal), em 318 mil t, que, somadas, representaram 5,8% da 

produção de sal do país, seguida do Ceará, com 99 mil t (1,4%), e Piauí, com 7 mil t 

(0,1%). Em termos de sal-gema, a produção foi de 1,4 milhão de t, representando 20,1% 

da produção total de sal. Essa produção se limitou aos estados de AL e BA. A produção 

brasileira de sal-gema continuou acumulando queda nesses quatros últimos anos. 

Conforme a FIERN e a SIESAL – Sindicato da Indústria de Extração de Sal do 

Rio Grande do Norte, 55 indústrias estão cadastradas no Rio Grande do Norte, respon-

sáveis pela produção, extração e refino de sal marinho. Destas, 34 estão localizadas no 

município de Mossoró, 8 em Grossos, 6 em Macau, 5 em Areia Branca, 1 em Galinhos 

e 1 em Guamaré. Entretanto apesar do volume representativo da produção, ele está ape-

nas concentrado em 10 empresas, e estas produzem 90% do sal marinho do estado. 

De acordo com o escritório do DMPN no Rio Grande do Norte a respeito da 

produção de sal de Guamaré, apenas duas salinas produzem em quantidades merecedo-

ras de registros, a salina Camurupim que produziu respectivamente, 50 e 25 mil tonela-

das nos anos de 2010 e 2011e a salina Lagos Seca, na qual não constou produção de sal 

no período. As demais nove salinas da listagem anterior resultado da nossa pesquisa de 

campo que identificou 11 salinas, algumas estão paralisadas, outras, produzem de forma 

artesanal enviando pequenas quantidades do sal para beneficiamento as salinas de Ma-

cau. Conforme a Tabela 22 o município de Guamaré por quase uma década não apre-
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sentou produção de sal marinho expressiva de registros oficiais. O DNPM afirma que se 

deu nos últimos anos a retomada de produção pelas duas maiores salinas a Camurupim 

e a Lagoa Seca apenas
49

.  

As estatísticas atuais da produção de sal marinho do Rio Grande do Norte de-

monstram que muito pouco o município de Guamaré participa na composição dos mu-

nicípios produtores. No ano de 2010 Guamaré contribuiu com apenas 1% de toda pro-

dução norte-rio-grandense de sal marinho. Os tempos alvos das salinas da época da Ca-

pitania do Rio Grande, em que Aguamaré era ambicionada por conta das suas ricas sali-

nas passaram e deram lugar a outras atividades econômicas - a carcinicultura
50

 é a que 

ocupa as áreas das antigas salinas e/ou dos manguezais.  

Os produtores de camarão em viveiros ocupam as áreas de antigas salinas e/ou 

as demais áreas estuarinas de Guamaré. As antigas salinas inativas tornaram-se áreas de 

criadouros de camarão – os viveiros. São formas que passaram a exercer outra função 

distinta da anterior. Tal como pensou Milton Santos (1978, p.138), a paisagem, espaço-

paisagem, cumpre o papel de testemunha ou da “memória de um presente que já foi”. 

Formas fixas que restaram de um movimento que já não existe tal como era em sua na-

tureza processual. Formas, conteúdos e processo não estão dissociados. Eles refletem o 

caminho processual que constroem. Na forma que assumem, eles carregam a sua histó-

ria, a sua origem, a sua natureza. 

Fundada em 1999 a Fazenda Aratuá é uma unidade de produção de camarão da 

empresa Camanor
51

.  Este empreendimento é o maior do setor carcinicultor na atualida-

de no município de Guamaré, com área total de 350 ha e área de produção de 146,7 ha e 

uma área destinada à preservação de 207,3 ha, contudo, além desta empresa existem 

dezenas de pequenos empreendimentos. 

 

 

                                                 
49

 Essas pequenas salinas podem ficar desativadas por anos. Em situações favoráveis do preço do sal elas 

são rapidamente ativadas. 
50

 Cultivo de camarão em viveiros. 
51

 Fundada em abril de 1983 pelo suíço Werner Jost, a Camanor Produtos Marinhos iniciou suas ativida-

des na Fazenda Cana Brava, localizada em Barra do Cunhaú, no município de Canguaretama, onde tam-

bém funciona a unidade de beneficiamento da empresa.  Em 1987 criou o primeiro laboratório comercial 

de pós-larvas de camarão marinho fundado no Brasil. O crescimento da carcinicultura no país impulsio-

nou a abertura de duas outras unidades de produção da Camanor: a Fazenda Aratuá, localizada no muni-

cípio de Guamaré, fundada em 1999, e, dois anos depois, a Fazenda Peixe Boi, no município de Porto do 

Mangue (posteriormente vendida). Além da produção de camarão e beneficiamento, a Fazenda Cana 

Brava dedica-se à realização de experimentos com novas tecnologias de produção de pescado. 
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Figuras 60 e 61: Fazendas – Tanques, viveiros de camarão em áreas de antigas salinas e/ou áreas de man- 

                      guezais em Guamaré 
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  Figura 62: Fazenda Aratuá, propriedade da Camanor em Guamaré 

  Fonte: Camanor [s.d.] 

 

A Camanor já foi uma das empresas mais verticalizadas do setor no estado do 

Rio Grande do Norte, pois mantinha laboratório de produção de pós-larva, fazendas de 

produção e realizava parte do processamento do camarão (lavagem, separação e conge-

lamentos em blocos). O camarão produzido pela empresa passou a ser exportado a partir 

do final de 1998 para os EUA e, posteriormente, para a Europa. O principal cliente, 

considerado como parceiro pela Camanor era a rede de supermercados Carrefour na 

França. A França se destacava como o principal destino do camarão da empresa Cama-

nor (mais de 50%), seguida pelos países Espanha (20%), Portugal (6%) e EUA (6%).  

Em 2010, a Camanor Produtos Marinhos respondeu por 100% das exportações 

de camarão do Brasil, segundo dados fornecidos pela ALICE-Web, da Secretaria de 

Comércio Exterior e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Depois de viver a fase áurea da exportação do camarão no Brasil, de ser a maior expor-

tadora do crustáceo no Rio Grande do Norte e deter 10% do consumo na França, seu 

maior cliente, a Camanor deixou de exportar a partir do segundo semestre do ano de 

2010. 

Desde o ano de 2003 o camarão era o principal produto da pauta de exporta-

ções do Estado. Na atualidade a realidade é outra. Os produtores de camarão do estado 

passaram a produzir para atender ao mercado interno.  O alto custo da produção aliado 
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à diferença cambial e a conjuntura econômica externa desfavorável fizeram com que o 

volume exportado caísse significativamente ao ponto de não se dá exportação de cama-

rão a partir do ano de 2010
52

.  

A empresa Camanor permanece com a Fazenda Aratuá em Guamaré, agora 

com sua produção totalmente voltada para o mercado interno; as dezenas de outras pro-

priedades em Guamaré foram reduzidas. O último censo realizado pela ABCC foi no 

ano de 2009 em que Guamaré apresentou apenas 39 fazendas. Muitos venderam os vi-

veiros, ora  arrendaram a área a terceiros, ora a redimensionaram o empreendimento - 

reduzindo o tamanho dos viveiros (fracionando os tanques) e ora mesmo que minima-

mente, mas se deu o retorno da produção de sal em alguns locais, haja vista que a pro-

dução de sal marinho que por uma década não constou nos registros oficiais do DNPM, 

nos anos de 2010 e 2011 são contabilizados novamente. 

Além do DNPM outros órgãos têm realizado levantamentos sobre o município 

de Guamaré. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA, 

órgão do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, realizou o estudo: Zoneamento 

Ecológico Econômico dos Estuários do Rio Grande do Norte – ZEE/RN dirigido para 

apresentação ao Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONEMA e tornado público 

no ano de 2006.  

O ZEE/RN é o único documento do gênero até a atualidade (2012) e constitui 

um instrumento técnico, administrativo e político de planejamento, ordenamento e ges-

tão dos estuários e respectivas zonas de influência que estabelece a delimitação, mape-

amento, caracterização, determinação de potencialidades e condicionamento para o uso 

do solo e estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento de políticas, projetos e 

programas voltados à preservação, proteção, manutenção, recuperação e utilização sus-

tentável dos atributos naturais existentes nesses espaços, compatibilizados com as con-

dições de desenvolvimento socioeconômico. 

O Zoneamento foi realizado através de convênio com a Fundação Norte-rio-

grandense de Pesquisa e Cultura-FUNPEC, com recursos do Governo do Estado, atra-

vés do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - IDEMA e da Se-

cretaria da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – SAPE, e do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresa – SEBRAE/RN.  Contou com o suporte técnico da 
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 Lembramos ainda que os Estados Unidos acusou o Brasil e mais cinco países de dumping, ou seja, 

venda do camarão abaixo do preço do custo de produção, o que é proibido. Assim, o camarão desses 

países passaram a sofrer sobretaxa e, principalmente no caso do Brasil perderam competitividade. 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, da Universidade Potiguar - 

UNP e da Universidade Federal do Ceará – UFC.   

Para a produção do ZEE/RN foram realizadas pesquisas de campo, aplicação 

de questionários e entrevistas no município de Guamaré. Alguns dos produtos e destes 

instrumentos faremos menção a seguir, somada as nossas considerações, face o tempo 

da realização do ZEE/RN. Conforme o referido documento, ficou evidente nas falas da 

população local que os proprietários dos viveiros de camarão não permitem a pesca em 

locais próximos dos viveiros, no entanto, tratam-se de áreas tradicionais para os nativos 

da região; os produtos químicos jogados no rio pelos carcinicultores no momento da 

despesca matam as espécies marinhas, como exemplo, os pescadores citam o desapare-

cimento do peixe xaréu na região; os pescadores denunciam a ocorrência de acentuada 

queda na produção pesqueira, inclusive a da lagosta; as marisqueiras da região estão a 

maioria desempregadas, são ameaçadas pelos donos de viveiros que possuem vigias 

armados e fecharam a passagem para a cata de mariscos e pesca; os viveiros de camarão 

prejudicam a população, pois, estão localizados em todo o entorno e na entrada da cida-

de de Guamaré, próximos às residências. Segundo o Presidente da Colônia de pescado-

res, alguns carcinicultores estabelecidos na região, vem sistematicamente proibindo a 

passagem de pescadores para se deslocarem ao ancoradouro de suas embarcações, visto 

que passam por dentro das fazendas de camarão. Segundo ainda o Presidente, as captu-

ras de pescado de uma maneira geral vêm diminuindo, principalmente a ocorrência do 

caranguejo-uçá na zona de manguezal.  

Bem, este era o cenário descrito pela população local até o ano de 2010, contu-

do, ressaltamos que apesar de passado o boom da carcinicultura houve algumas mudan-

ças, a principal delas é um retorno lento da produção de sal e a liberação de áreas nas 

fazendas para passagem das marisqueiras ao trabalho. Mas, os viveiros ainda funcionam 

margeando toda a estrada de acesso a entrada de Guamaré a poucos metros das residên-

cias, conforme imagem a seguir: 
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Figura 63: A esquerda margem de calçada na rua principal de Guamaré, ao centro - viveiros de camarão e  

              ao fundo o parque eólico 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. nov. 2012. 

 

O ZEE/RN também descreve sobre a atividade salineira no município, segundo 

o referido documento, a salinização dos aquíferos pelas salinas vem comprometendo a 

qualidade da água de Guamaré, tornando-a imprópria para consumo; os aquíferos das 

comunidades rurais estão contaminados pelas salinas e da comunidade Ponta da Salina 

até Lagoa Seca não existe água potável. 

Mas, anterior ao cultivo de camarão em cativeiro e contemporânea a atividade 

salineira é a prática da pesca artesanal no município. Guamaré tradicionalmente é um 

“território pesqueiro” – favorecido pelas condições naturais – área estuarina extensa, um 

berçário natural para muitas espécies. Conforme o Anuário Estatístico do Rio Grande do 

Norte no ano de 2010 dentre os municípios potiguares Guamaré foi o quinto maior pro-

dutor de pescado do estado, com uma produção de 364 toneladas naquele ano. 

O município de Guamaré se caracteriza por apresentar um estuário bastante 

produtivo, com a pesca se constituindo na principal atividade produtiva com maior al-

cance e distribuição social, por se constituir numa das principais fontes de absorção de 

mão-de-obra local, a base alimentar da população, sendo um dos componentes mais 

significativos da renda familiar, imprescindível para a dinâmica da economia municipal.  
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A sede municipal se dedica à exploração dos recursos pesqueiros, sendo a pes-

ca uma das bases da economia da cidade no âmbito dos que ali residem
53

. A atividade 

pesqueira mais importante dessa comunidade é a captura de tainha e caranguejo realiza-

da dentro do estuário, por embarcações veleiras.  O estuário também se caracteriza co-

mo uma zona de berçário para espécies de peixes costeiros, como tainhas, sardinhas e 

camurins, dentre outras. 

É natural nas localidades de grande concentração de pescadores, principalmen-

te nas mais antigas e tradicionais da pesca, constituir-se uma Colônia ou Associação de 

pescadores. Chamou a nossa atenção no trabalho de campo para realização da nossa 

pesquisa, constatar Guamaré possuir duas entidades representativas dos pescadores – 

uma Colônia e uma Associação – ambas fisicamente vizinhas – uma inativa outra ativa. 

 

 
Figura 64: Lado esquerdo, prédio da Colônia inativo. Lado direito, a Associação de Pescadores Artesanais   

               de Guamaré 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set.2012 

 

 

No ano de 2004 o órgão do Governo do Estado, IDEMA - Instituto de Desen-

volvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte publicou o estudo 

Caracterização da Pesca Artesanal do Estado do Rio Grande do Norte de 235 páginas, 

resultado de pesquisa realizada pelo referido órgão. 
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 A base econômica do município não está assentada na atividade pesqueira. A base econômica do muni-

cípio é a indústria do petróleo. A maior parte da sociedade partícipe desta atividade não reside em 

Guamaré, contudo, para os que ali residem, aqui leia-se a maioria dos pobres, a atividade pesqueira é a 

sua base econômica. 
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O estudo faz referência à Colônia de pescadores do município de Guamaré, em 

que a descreve como uma sede própria, entretanto a mesma estava em situação bastante 

precária e inativa. Nesta Colônia no ano de 2004 constavam 350 pescadores cadastra-

dos, sendo 315 homens e 35 mulheres (marisqueiras). Segundo informações obtidas 

junto ao Presidente da Colônia, aproximadamente 100 pescadores que desenvolvem 

suas atividades no município, não são cadastrados. Como para a maioria das colônias do 

Estado, a mensalidade era de 2% do então salário mínimo (R$ 4,80).  

 

 
Figura 65: Antiga Colônia de Pescadores de Guamaré, ao lado um terreno sem edificação 

Foto: Jorge Lins, nov. 2003. 

 

As razões da inatividade da Colônia se deram por razões decorrentes de má 

gestão. A Colônia adquiriu financiamento por meio do Banco do Nordeste, para aquisi-

ção de 15 barcos-a-motor e quatro motores para equipar embarcações. Entretanto, só 

permaneciam no município nove embarcações, as outras foram vendidas ou transferidas 

informalmente para pescadores de outros municípios. O índice de inadimplência para 

esta linha de financiamento foi de 100%. Além do financiamento de embarcações, o 

Banco do Nordeste, financiou para a Colônia um caminhão e uma fábrica de gelo. O 

caminhão funcionava como apoio à Colônia, mas a fábrica de gelo estava totalmente 

inoperante desde o ano de 1999. Também para este financiamento a inadimplência foi 

de 100%. 
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Os principais problemas enfrentados pelos pescadores da região são a falta de 

um preço mínimo para o pescado que assegure uma rentabilidade econômica satisfatória 

no período de safra de algumas espécies, a ausência de linha de financiamento para 

aquisição de insumos e conserto de embarcações e a inexistência de um órgão que ofe-

reça assistência técnica aos pescadores e às suas famílias. 

O porto de desembarque de pescado para a frota artesanal, localizado em 

Guamaré, não possui nenhuma infraestrutura de apoio Por outro lado, o porto de apoio 

para embarcações da Petrobras, localizado ao lado do porto de desembarque de pescado, 

está bem estruturado, inclusive para receber navios de médio porte. O Porto configura-

se como um terminal aquaviário montado e controlado pela empresa Petrobras, funciona 

24 horas, suprindo todas as plataformas marítimas de petróleo em atividade na costa, 

assim como recebendo destas os equipamentos e materiais encaminhados para manuten-

ção ou para descarte. 

 

 

 
Figura 66: Porto da Petrobras em Guamaré 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set.2012 
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Figura 67: Atracadouro no rio Aratuá em Guamaré 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set.2012 

 

No terreno ao lado foi construída pela Petrobras a Associação de Pescadores 

Artesanais de Guamaré, inaugurada no dia 20 de setembro de 2012. A construção da 

nova sede foi um projeto da PCAP / PEA – Plano de Compensação da Atividade Pes-

queira e Programa de Educação Ambiental, uma medida de compensação exigida pelo 

licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA e a Petrobras
54

. 
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 No processo para licenciar uma atividade com potencial para causar impacto socioambiental, a com-

pensação é um mecanismo legal que determina que os empreendedores compensem aquelas comunidades 

que podem ser afetadas por impactos que não podem ser mitigados. Um exemplo desse tipo de impacto é 

o impedimento, mesmo que temporário, do uso de uma área de pesca. De acordo com as orientações e 

diretrizes do IBAMA, a compensação deve fortalecer os grupos sociais afetados pelos empreendimentos e 

que têm menos condições para intervir nos processos decisórios que afetam seu modo de vida. O processo 

de compensação ocorre por meio de ações de educação ambiental nas quais se utilizam metodologias 

participativas, que devem garantir que as comunidades se preparem e possam decidir coletivamente sobre 

projetos comunitários. Assim, um importante trabalho é desenvolvido com as comunidades para que as 

decisões sobre a compensação sejam de fato resultantes do anseio comunitário e no caso da comunidade 

de pescadores de Guamaré foi por ter novamente uma sede associativa de sua categoria. 
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Figura 68: Nova Associação de Pescadores Artesanais de Guamaré 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. set.2012 

 

No ato de inauguração muitas autoridades se fizeram presentes
55

, na ocasião 

foram assinados os documentos de posse de entrega do prédio e o regulamento para 

funcionamento da nova sede.  

Para que se materialize o desejo da comunidade, seguida a criação do projeto 

da construção da Associação de Pescadores Artesanais de Guamaré, se dá muitas reuni-

ões com a comunidade. A figura a seguir demonstra um exemplo desse processo até a 

sua execução: 
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 José de Arimateia, sec. de Agricultura e Pesca do município, José Adecio Filho- sec. de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos, Antônio Modesto da Silva- Presidente da colônia de Pescadores de Guamaré, Ricar-

do Benedito Otone – Analista Ambiental do Ibama. Jomar Freire Soares- representante da Refinaria Poti-

guar Clara Camarão, Claudio Eduardo Nunes- Geofísico da Petrobras – Polo Guamaré, Abraão Junior- 

Superintendente Federal de Pesca e Cultura, Gustavo Grilargy – Diretor do Idema e Lucas Galdena- Sub 

Oficial da Marinha do Brasil. 
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1º Priorização de de-

mandas pelo Conselho 

Gestor 

 
2º Demandas priori-

zadas para atendi-

mento imediato, 

curto prazo, médio e 

longo prazo 

 
3º Convênio Petro-

bras/SEBRAE ou 

outro Órgão 

 
4º Reunião inicial nas 

comunidades com a 

presença dos consul-

tores do SEBRAE, 

Equipe de projetos 

sociais da Prefeitura e 

da Petrobras 

5º Elaboração dos 

projetos e análise de 

viabilidade com a 

presença de consulto-

res Petrobras, Prefei-

tura e SEBRAE (ou 

outro Órgão escolhi-

do) 

 
6º Reuniões para 

apresentação dos 

projetos e posterior 

aprovação a Comu-

nidade 

 
7º Apresentação ao 

Conselho Gestor  
8º Envio para o 

IBAMA, análise e 

aprovação. 
 

Figura 69: Etapas de um projeto de compensação desde a priorização das demandas até a execução 

Elaboração: Aristotelina Pereira Barreto Rocha 

 

 

 
Figura 70: Ato de inauguração da Associação de Pescadores Artesanais de Guamaré em 20/09/2012 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. 20 de set.2012 

 

A empresa Petrobras está instalada em Guamaré desde a descoberta do petróleo 

em seu litoral em 1975, quando perfurou o primeiro poço originando a Plataforma marí-

tima de Ubarana 06 (PUB I), a exploração de forma comercial iniciou no ano de 1976. 
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Há uma relação empresa/comunidade por meio de ações sociais no município 

de Guamaré, principalmente em razão de a legislação ambiental federal determinar 

ações educativas a ser realizadas pelas empresas que possuam atividades com forte in-

tervenção antrópicas. Por ocasião da realização do Zoneamento Ecológico Econômico 

dos Estuários do Rio Grande do Norte, em Guamaré verificou-se que por parte dos resi-

dentes há conhecimento do papel e funções dos órgãos ambientais, 41,4% dos entrevis-

tados declararam que conhecem, o IBAMA foi o mais citado (72,4%). O IDEMA foi 

citado por aproximadamente 44,8%, mas muitos dos entrevistados não sabem o papel e 

a função desses órgãos, apenas tem consciência que a questão ambiental está íntima e 

concretamente ligada ao espaço e seu modo de vida.  

Dentre as relações empresa/comunidade, destacamos o Circuito Petrobras de 

Vela e o Criança Petrobras. 

As ações do Circuito Petrobras de Vela acontecem no Rio Grande do Norte 

desde o ano de 2001, sendo em Guamaré a partir de 2003. Atualmente seis comunidades 

pesqueiras de municípios do estado (Areia Branca, Caiçara do Norte, Galinhos, Guama-

ré, Macau, Porto do Mangue) e duas do Ceará (Paracuru e Icapuí) integram o circuito. 

No ano de 2012, o Circuito Petrobras de Vela na programação constou a reali-

zação de atividades educativas, culturais, esportivas, além das competições de barco a 

vela, corrida rústica e a prova de natação, além da cerimônia de premiação de todos os 

vencedores. Ainda se dá palestra da Capitania dos Portos sobre Segurança de Navega-

ção e uma homenagem aos chamados “Mestres do Mar” da comunidade. Os mestres são 

pescadores escolhidos em cada uma das comunidades, onde são realizadas as etapas do 

Circuito Petrobras de Vela, para serem homenageados por sua experiência, dedicação e 

coragem em manter viva a tradição da pesca artesanal. O Circuito Petrobras de Vela 

conta com a parceria da Colônia de Pescadores, da Prefeitura Municipal, da Paróquia de 

Guamaré e da Comissão de Justiça e Paz e da Capitania dos Portos. 

 



192 

 

 

 
Figura 71: Circuito Petrobras de Vela em Guamaré 

Foto: Petrobras [s.d.] 

 

 Outro projeto social desenvolvido no município orientado pela empresa Petro-

bras é o Programa de Criança Petrobras que atende em torno de 350 crianças. A iniciati-

va conta com professores, técnicos e orientadores para a realização de cursos de qualifi-

cação aos jovens e apoio as crianças do município. Todo o material didático para a rea-

lização de atividades artísticas, culturais e esportivas é doado pela Petrobras aos alunos 

que duas vezes por semana participam das atividades. São crianças e adolescentes de 

baixa renda, com idade entre 7 e 17 anos, estudantes da rede pública de ensino.  

O objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos participantes. 

O projeto está alinhado ao Desenvolvimento & Cidadania Petrobras, programa social da 

companhia com foco em geração de renda e oportunidade de trabalho, qualificação pro-

fissional e garantia dos direitos da criança e do adolescente. As crianças e adolescentes 

além das atividades integrantes do Programa de Criança, recebem aulas de reforço esco-

lar - assistência educacional complementar ao aprendizado escolar. 

Dentre os programas sociais desenvolvidos pela Petrobras em Guamaré a ativi-

dade desenvolvida, uma as aulas de música são bastante valorizada pela comunidade. 

Como resultado foi formada uma orquestra que se apresenta em solenidades da empresa 
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na cidade, bem como nas atividades culturais do município. Há também grupos forma-

dos, como orquestra apenas de violões, coral vozes da terra e grupo de dança. 

Todas as ações do Programa social da empresa são realizadas desde o ano 

2003, por meio de parcerias com a prefeitura de Guamaré e a Petrobras. Além de alunos 

da cidade sede também são atendidas crianças das comunidades de Baixa do Meio, 

Umarizeiro, Santa Paz, Santa Maria III, Córrego e Encruzilhada. Os trabalhos são reali-

zados a partir de um projeto pedagógico que durante um semestre é aplicado por meio 

de oficinas, músicas, danças, canto e conteúdos escolares. Para apresentação dos resul-

tados das atividades integrantes do Programa de Criança Petrobras é realizada a Sema-

narte - uma mostra das atividades desenvolvidas no Programa.  

 
 

 
 

Dimensionar a importâncias de ações sociais desenvolvidas em Guamaré é di-

ferente quando se faz em relação a outros municípios. A população vivendo em um ter-

Figura 72 e 73: 

Aula de música no Programa de Criança 

Petrobras e apresentação da Orquestra 

Petrobrás de Guamaré 

Fonte: guamareemdia.com [s.d.] 
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ritório recebedor de tantos recursos financeiros apresenta carências de variadas ordens: 

alimentar, de saúde, educacional e principalmente de cidadania. 

As eleições em 2012 no município de Guamaré para o cargo de Prefeito che-

gou por alguns dias a não viabilizar nenhum nome. Pois o candidato a prefeito de 

Guamaré, Hélio Willamy Miranda da Fonseca (PMDB) teve o seu registro de candida-

tura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas o TRE-RN acolheu o pedido de 

registro de candidatura, o que reverteu a decisão de primeira instância quando foi ques-

tionado o grau de parentesco do candidato, com o ex-prefeito de Guamaré, Auricélio 

Teixeira. Em seguida se deu a conclusão do julgamento do registro do candidato de 

oposição, ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, que teve seu registro indeferido pela justiça 

local. Mozaniel, que é filho do ex-prefeito João Pedro Filho, enfrenta dificuldades devi-

do a Lei “Ficha Limpa”. Ele tem condenação em colegiado por crime eleitoral e tam-

bém no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN). Passado o processo de apreciação das 

questões ambos tiveram suas candidaturas liberadas para a eleição de 2012.  

Para que possamos entender esta situação retornemos ao ano de 2003 quando 

diante de denúncias o Ministério Público solicitou ao Tribunal de Contas do Estado ins-

peção especial em Guamaré para verificar eventuais irregularidades no uso dos royalti-

es. Na época, Guamaré era administrada por João Pedro Filho, que acabou renunciando 

ao cargo após uma série de suspeitas sobre o uso indevido de recursos federais e prove-

nientes da indústria do petróleo. Como exemplo chamou a atenção dos moradores locais 

a construção de um muro com mais de 1 km de extensão que separa uma das proprieda-

des do prefeito na comunidade de Baixa do Meio em Guamaré. 

João Pedro Filho foi condenado a devolver mais de 500 mil ao erário. O prefei-

to seguinte José da Silva Câmara foi afastado também. Ele foi considerado suspeito de 

ter realizado despesas sem provisão orçamentária, emitindo mais de 500 cheques sem 

provisão de fundos, lesando fornecedores de todo o estado. Os prédios públicos, esco-

las, hospitais, prefeitura e câmara, chegaram a ter o fornecimento de energia suspenso, 

porque o município atrasou em três meses o pagamento a empresa fornecedora de ener-

gia.  

Uma breve sequencia a seguir mostra esta particularidade “política e econômi-

ca” na vigência dos cargos de Prefeito do município de Guamaré: 

 

João Pedro Filho – 1989 a 1992; 

José da Silva Câmara – 1993 a 1996; 

João Pedro Filho – 1997 a 2000; 
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João Pedro Filho – 2001 a 2004; 

Francisco de Assis da Silva (Vice Prefeito e Prefeito interino substituindo João Pedro  

Filho); 

Antônio Carlos da Silva (Presidente da Câmara Municipal, substituindo Francisco de 

Assis da Silva também por irregularidade afastado do cargo); 

José da Silva Câmara – 2005 a 2008; 

Auricélio dos Santos Teixeira (Vice Prefeito substituindo José da Silva Câmara, como 

prefeito interino em 2007. José da Silva Câmara retoma e em seguida é afastado nova-

mente, sendo substituído por Auricélio dos Santos Teixeira); 

Mozaniel de Melo Rodrigues – eleito e empossado para o período 2009 a 2012; 

Auricélio dos Santos Teixeira, 2º colocado no pleito (2009 a 2012) substitui Mozaniel 

de Melo Rodrigues. 

Hélio Willamy Miranda da Fonseca (eleito em 2012). 

Pode parecer desnecessário para o leitor desta pesquisa uma descrição tão deta-

lhada da investidura e saída do cargo de Prefeito, ao mesmo tempo incomum vários 

prefeitos serem destituídos dos cargos seguidamente. A necessidade desse detalhamento 

se dá por este cenário particular a Guamaré está totalmente relacionado com a indústria 

petrolífera, pois dela advém os royalties. Certamente se este município não fosse rece-

bedor de royalties e fosse dependente financeiramente dos repasses federais como o 

FPM ou de outras “ajudas”, tal como a maioria dos municípios norte-rio-grandense, a 

disputa por ocupar o cargo e as denúncias de desvios (de conduta e financeira) seriam 

menores. Uma atitude constante e comum à administração de todos os prefeitos é o “in-

vestimento” em shows. A Prefeitura de Guamaré patrocina uma média de 4 a 5 festas 

por ano, ressaltando que por ocasião do carnaval os artistas são contratados para mais de 

um dia de atuação. A grandiosidade das festas de carnavais expressa pela contratação de 

bandas, cantores e animadores de renome nacional, atrai para cidade neste período pes-

soas de todo o estado. Mas, esse não é um comportamento exclusivo dos gestores públi-

cos de Guamaré, os demais municípios que integram a lista dos maiores recebedores de 

royalties como Macau e Alto do Rodrigues tem a mesma conduta, ao ponto de disputa-

rem qual oferecem o “melhor carnaval” ou a maior festa, ou ainda qual cidade trará o 

cantor mais famoso. 
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Figura 74: Anúncio da festa “Alto Folia” em Alto do Rodrigues – carnaval fora de época 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha dez. 2012 

 

 
Figura 75: Noite de Festa em Macau – Carnaval 2012 

Foto: Prefeitura [s.d] 
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Figura 76: Noite de apresentação da banda Aviões do Forró em Macau 

Foto: Banda Aviões do Forró [s.d] 

 

 
Figura 77: Noite de Festa em Guamaré por ocasião da comemoração de sua emancipação

56
 

Foto: Prefeitura de Guamaré
57

 maio de 2012 

                                                 
56

 Nos dias de festa por ocasião da comemoração a data de emancipação do município de Guamaré, fo-

ram contratados os artistas/grupos Banda Cheiro de Amor, Zezé de Camargo e Luciano e o cantor Regi-

naldo Rossi (maio de 2012). 
57

 O Ministério Público do Rio Grande do Norte juntamente com o Tribunal de Contas do Estado reco-

mendaram e, alguns prefeitos de cidades do interior do Rio Grande do Norte não realizar festas de carna-

val no ano de 2013. Alguns prefeitos decidiram cancelar os gastos públicos com a realização do carnaval. 

A razão é o estado de calamidade pública e de emergência da maioria dos municípios potiguares, devido à 

estiagem no Rio Grande do Norte. Além de Guamaré, não será realizado carnaval na cidade, os municí-

pios de Almino Afonso, Felipe Guerra, Lajes e Santana do Matos. 
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Diante das características das gestões politicas dos municípios, a utilização ra-

cional dos recursos advindos dos royalties, ainda está longe de se traduzir em investi-

mentos produtivo, ou seja, voltado para a geração permanente de emprego e renda, bem 

como investimento na reestruturação das atividades já existentes ou nas novas perspec-

tivas da economia, pouca coisa feita em termos estruturais. O que poderia ser conside-

rado um investimento importante por gerar perspectiva de melhoria de condição social, 

seria o custeio de cursos técnicos e superiores para os jovens do município ou o trans-

porte para os municípios próximos que tenham oferta de cursos superiores. 

O aumento da arrecadação dos royalties produz pela forma como são adminis-

trados novos recursos, uma situação ambígua: um “sentimento de riqueza”, por um lado, 

e uma frustação pelo fato de que os recursos financeiros, apesar de abundantes, não se 

traduzem em melhores oportunidades de trabalho e emprego, demonstrando não haver 

um projeto de desenvolvimento para Guamaré. Cada Prefeito, Secretário ou Técnico 

somente faz referência aos “seus empreendimentos e investimentos”, sob a ótica de 

crescimento econômico do município, mas não de desenvolvimento humano.  

Em outra perspectiva, uma região que disponha de ricas reservas de hidrocar-

bonetos seria privilegiado e teria sido agraciado com uma “benção”, já que essas reser-

vas poderiam ser utilizadas em prol de seu desenvolvimento. Dessa forma, financiar 

projetos da indústria petrolífera em economias subdesenvolvidas seria importante para o 

crescimento econômico e, consequentemente, para a superação da pobreza. O referido 

debate torna-se conhecido na recente literatura que trata o desenvolvimento como “do-

ença holandesa” ou também como “maldição dos recursos naturais”. Ou seja: uma regi-

ão seria abençoada por dispor de ricas reservas, ou, ao contrário, as gordas rendas pro-

venientes da extração dos hidrocarbonetos produziriam uma espécie de maldição por 

limitarem a capacidade expansiva de outros setores produtivos
58

. 

A afirmação famosa do Manifesto do Partido Comunista (Marx e Engels, 1963) 

sob o domínio da burguesia tudo que é sólido se desmancha no ar contém uma verdade 

sempre atualizada: o capitalismo constrói e destrói. Sua dinâmica implica no controle da 

natureza e dos outros homens e, também, na violação de leis, limites e certezas pretéri-

tas.  

Além das atividades ligada a indústria petrolífera, a carcinicultura e a salineira  

uma nova atividade que se instalou no município – a de geração de energia eólica – os 

                                                                                                                                               
 
58

 Sobre o conceito de “Doença holandesa” ver Bresser Pereira (2009, cap.5). E sobre a mineração como 

atividade nefasta, ver Enriquez (2008, cap.2, item 2.1). 
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parques eólicos. Guamaré sedia na atualidade o maior parque eólico do estado. O pouco 

tempo do exercício desta atividade ainda não nos permite dimensionar o seu impacto no 

território. A princípio se deu para a implantação dos parques uma alta empregabilidade 

no município. Contudo já sabemos que passada as montagens dos aerogeradores, para o 

seu funcionamento a mão de obra exigida é mínima. E o que está posto é a mudança de 

uso das áreas onde estes parques foram implantados – as áreas que eram de acesso para 

as comunidades, agora são de acesso restrito das empresas de energia eólica que as ad-

quiriam. Os parques eólicos em Guamaré são o Alegria I e II, Aratuá I, Miassaba I, II e 

III e o Parque eólico Mangue Seco
59

. Atualmente, existem 18 parques eólicos em funci-

onamento no Rio Grande do Norte. A previsão é de que até 2014 sejam totalizados 84 

parques. 

 

 
Figura 78: Parque Eólico Mangue Seco 

Fonte: http://www.parqueeolicoalegria.com.br/parque acesso em 10/11/2012 
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 Com investimento de R$ 424 milhões, o primeiro Parque Eólico da Petrobras localizado no entorno da 

Refinaria Potiguar Clara Camarão, às margens da Rodovia RN 221, em Guamaré, o parque é constituído 

por 52 aerogeradores de 2 megawatts (MW) cada. Estas características fazem com que o Parque Eólico de 

Mangue Seco possua a maior capacidade instalada no país com este tipo de aerogerador (104 MW), sufi-

cientes para suprir energia elétrica a uma população de 350.000 habitantes. A implantação do Parque 

Eólico de Mangue Seco está alinhada com a estratégia da Petrobras de se consolidar como uma empresa 

de energia, apresentando elevado conteúdo de responsabilidade ambiental, gerando energia elétrica com 

fonte limpa e renovável. 

 

http://www.parqueeolicoalegria.com.br/parque
http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/wp-content/uploads/2011/11/parque-e%C3%B3lico.bmp
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Figuras 79: Etapas do processo de Montagem de 

Aerogeradores em Guamaré, do Parque Eólico 

Alegria I 

A: Estrutura da base em ferro para fixação do 

aerogerador;  

B: Base em concreto para o aerogerador;   

C: Montagem de rotor e pá na base do aerogerador; 

D: Içamento das peças;  

E: Içamento e encaixe do 2º tramo. 

Fonte: 

http://www.parqueeolicoalegria.com.br/fotos/show/i

d/1 acesso em 10/11/2012 

 

 

 

O primeiro parque construído foi o Alegria, com capacidade instalada total de 

151,9MW, Alegria é o maior parque eólico do País. O parque ocupa uma área total de 

cerca de 1.900 hectares, na Praia do Minhoto em Guamaré. O empreendimento é uma 

iniciativa da New Energy Options Geração de Energia, uma empresa brasileira, contro-

http://www.parqueeolicoalegria.com.br/fotos/show/id/1
http://www.parqueeolicoalegria.com.br/fotos/show/id/1
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lada pelo grupo Multiner, sediado no Rio de Janeiro, focado no desenvolvimento e ope-

ração de centrais de geração elétrica. 

O Parque é composto por duas unidades, Alegria I e Alegria II. A unidade Ale-

gria I é composta por 31 aerogeradores com potência total de 51,15 MW, enquanto que 

na unidade Alegria II serão instalados 61 aerogeradores com potência total de 100,65 

MW. Os 92 aerogeradores do complexo foram fabricados pela empresa dinamarquesa 

Vestas, líder mundial na fabricação deste tipo de equipamento. A unidade Alegria I en-

contra-se em operação desde Dezembro de 2010. A energia gerada está sendo escoada 

pela Linha de transmissão entre a subestação Alegria e a subestação Guamaré da CO-

SERN. Enquanto que para a Unidade Alegria II, a energia gerada pelo Parque Eólico 

Alegria será escoada pela linha de transmissão, atualmente em construção, entre a Su-

bestação Alegria e a Subestação Açu II, onde será entregue ao Sistema Interligado Na-

cional. 

 

 

4.2.2 A Refinaria Potiguar Clara Camarão em Guamaré  

 

No ano de 1983, a Petrobras construiu no município de Guamaré uma planta 

industrial para beneficiar o óleo e o gás natural oriundos das plataformas nos campos 

marítimos de Ubarana e Agulha e dos campos terrestres de todo o estado do Rio Grande 

do Norte, para ser transformados em produtos de consumo para o mercado consumidor, 

denominada de Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN I. Esta infraestrutu-

ra produtiva foi sendo ampliada gradativamente, passando por diversas ações de moder-

nizações configurando-se em um polo industrial, que evoluiu naturalmente e culminou 

no início do ano de 2010, na constituição de uma Refinaria.  

O petróleo é composto de hidrocarbonetos (Tabela 23), porém, a sua composi-

ção varia bastante de acordo com o local em que é encontrado.  

 

Tabela 23 

 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR DO PETRÓLEO 

 

 

 

 

Elemento Percentagem 
Carbono 83-87% 

Hidrogênio 11-14% 
Enxofre 0,06-8% 

Nitrogênio 0,11-1,70% 
Oxigênio 0,50% 
Metais 0,30% 
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Figura 80: Presidente Lula em 19 de novembro de 2009 na implantação da RPCC 

Fonte: Jornal Tribuna do Norte  

 

Conforme resumo no quadro a seguir, fica evidenciado que a materialização da 

Refinaria Potiguar Clara Camarão – RPCC resultou de um projeto industrial de longo 

prazo, uma evolução gradual da primeira Unidade de Processamento para atender as 

necessidades e as demandas de negócios da empresa Petrobras no Rio Grande do Norte 

e nos estados vizinhos, diferentemente de outras refinarias que não são resultantes ex-

clusivamente de um processo decisório técnico, mas sim, de projeto pré-concebido tec-

nicamente somada a decisões políticas para sua localização geográfica. 

 

Quadro 1 

 

EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DA PETROBRAS EM GUAMARÉ 1983-2010 

 

Ano Ação 
1983 Construção da Unidade de Processamento de Gás Natural I - UPGN I 

1992 
Construção da Estação de Tratamento de Oleo - ETO  

e da estação de tratamento de efluentes - ETE 
1999 Início do funcionamento da unidade produtiva de diesel e nafta 
2001 Construção da Unidade de Processamento de Gás Natural II - UPGN II 
2005 Início da produção de Querosene de Aviação – QAV 
2005 Início da operação da unidade experimental de Biodiesel 
2006 Início do funcionamento da Unidade de Processamento de Gás Natural III - UPGN III 
2009 Inauguração da Refinaria Potiguar Clara Camarão 

Fonte: Pesquisa da autora 
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A RPCC foi inaugurada em 01/10/2009 com produção de gás liquefeito de pe-

tróleo (GLP), óleo diesel e querosene de aviação (QAV). Desde outubro de 2010, pas-

sou a produzir gasolina além de nafta petroquímica, com entrada em operação da sua 

nova unidade de gasolina. Atualmente, possui capacidade de refinar 38 mil barris de 

petróleo por dia, devendo chegar a 45 mil barris por dia no ano de 2013. 

Todo o óleo que chega a Guamaré é tratado, para a separação da água, que é 

processada nas duas estações de tratamento de efluentes, onde a água é devolvida à na-

tureza por meio de emissários submarinos. Já o óleo é enviado para refino por meio de 

dutos que avança mar adentro e abastece navios-tanques a 30 quilômetros da costa. Par-

te do óleo, no entanto, fica em Guamaré, para ser processada na Refinaria Potiguar Cla-

ra Camarão.  A água é um dos elementos mais importantes no processo de extração do 

petróleo, pois a produção de óleo, gás e água ocorre simultaneamente, ela é o principal 

resíduo ligado à extração do petróleo. Na indústria do petróleo vários segmentos podem 

agredir ao meio ambiente. No processo de extração do petróleo, o poluente mais rele-

vante, particularmente pelo volume envolvido, é a água produzida juntamente com o 

petróleo. Diversos fatores devem ser levados em conta para se estabelecer e manter um 

gerenciamento cuidadoso deste efluente, entre eles, o volume de água produzido, que é 

sempre crescente em virtude da maturação das jazidas. 

Após passagem por um separador trifásico a água resultante contém um óleo 

solúvel, derivados nitrogenados e várias outras substâncias dissolvidas como contami-

nantes, e no caso da Bacia Potiguar – pela sua maturidade, há uma grande quantidade de 

água descartada no processo de E & P. Os efluentes geralmente apresentam composi-

ções complexas e muitos contaminantes não são, ou são pouco biodegradáveis, inviabi-

lizando a aplicação de processos convencionais como o tratamento biológico. A água 

produzida contém geralmente alta salinidade, partículas de óleo em suspensão, produtos 

químicos adicionados nos diversos processos de produção, metais pesados e por vezes 

alguma radioatividade. Isto a torna um poluente de difícil descarte agravando-se pelo 

expressivo volume envolvido. O descarte inadequado de efluentes implica em efeitos 

nocivos ao meio ambiente, na repercussão negativa indesejada, penalidades diversas e 

um custo elevado com ações corretivas e mitigadoras. A indústria de exploração de pe-

tróleo, portanto gera uma grande quantidade de efluente na sua exploração com um alto 

custo para sua disposição ou tratamento (Moraes et al. 2004). Um exemplo é o caso do 

campo produtor do município de Guamaré, em que a proporção diária é de 60.000 m
3
 de 

água produzida para cada 20.000 m
3
 de óleo. 
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Segundo Sandra Mary Sales, técnica química da Petrobras o município de 

Guamaré tem uma reponsabilidade importante no processo produtivo, já que sedia esta-

ções de tratamento de efluentes - ETE: 

 

O poço começa a produzir e entra o BSW [Basic Sediments and Water] que é 

a separação da água e dos sedimentos. Os operadores têm esta responsabili-

dade, porque veem o quanto aquele poço está produzindo de água e mandam 

para a Estação coletora, que separa essa água, já que só querem o óleo. 

Quando se separa essa água, o óleo vai para a ETO [Estação de Tratamento 

de Óleo]. A água separada para uma ETE [Estação de Tratamento de Efluen-

tes]. Com a assessoria que fornecemos para os operadores, fazemos a calibra-

ção de instrumentos para que eles monitorem o TOG [Teor de Óleo e Graxa]. 

Este é um dos parâmetros importantes para o meio ambiente. Os operadores 

fazem uma análise. Nós também fazemos em paralelo, por métodos diferen-

tes. Quando essa água é separada, eles fazem um tratamento na ETE para 

reinjetar. Quando esse óleo vai para Guamaré, ele é novamente misturado 

com óleos de outras áreas. Esse óleo que saiu com pouca água terá novamen-

te muita água, porque tem campos mais antigos com alta produção. Lá, eles 

separam novamente e o laboratório entra com a função da especificação, por-

que precisam tratar esse efluente, vão descartar num emissário, precisam es-

tar nos parâmetros, dentro das especificações do Conama [Conselho Nacional 

do Meio Ambiente]. Agora o óleo foi separado com a finalidade das refinari-

as e tem que estar dentro de suas especificações. Passa por várias etapas, mas 

com finalidades diferentes. O oleoduto não vai injetar óleo com água. São to-

das essas etapas que é preciso atravessar
60

.  

 

 

Quanto ao gás que chega a Guamaré, ele passa pela estação de compressão e 

segue para as duas unidades de tratamento de gás natural. Além de abastecer o Rio 

Grande do Norte e o Ceará, a produção de gás natural segue também para os estados da 

Paraíba e de Pernambuco. O GLP - gás de cozinha - atende o Rio Grande do Norte e a 

Paraíba. Para fazer a produção chegar aos estados nordestinos, a Petrobras construiu 

uma extensa rede de gasodutos a partir de Guamaré em direção aos centros consumido-

res. O Gasoduto do Nordeste, conhecido como Nordestão, é o maior de todos. Estende-

se por 425 quilômetros, e vai até o município pernambucano de Cabo. Para o norte, o 

gás sai de Guamaré, passa por Mossoró e segue até o Porto de Pecém, próximo a Forta-

leza (CE), este é o Gasfor.  

 

 

 

                                                 
60

 Depoimento disponível no Museu da Pessoa, um museu virtual de histórias pessoais: 

http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoimentoDepoente.do?action=ver&idDepoe

nteHome=16906&forward=HOME_DEPOIMENTO_VER_GERAL. Acesso em 21 de outubro de 2011. 

http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=16906&forward=HOME_DEPOIMENTO_VER_GERAL
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=16906&forward=HOME_DEPOIMENTO_VER_GERAL
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                 Figura 81: Sistema de Gasodutos do Nordeste 

                                 Fonte: http://www.ideosfera.ggf.br/archives/category/min-minas-e-energia/anp acesso em 12/12/2012

http://www.ideosfera.ggf.br/archives/category/min-minas-e-energia/anp
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O Polo Industrial de Guamaré evoluiu de forma planejada até configurar-se em 

uma pequena Refinaria, denominada Refinaria Potiguar Clara Camarão. Ela é responsá-

vel pela produção de gás de cozinha (GLP – gás liquefeito de petróleo), óleo diesel, gás 

natural veicular (GNV), querosene de aviação (QAV) 
__

 que abastece as aeronaves no 

Rio Grande do Norte e na Paraíba e gasolina, esse foi o mais recente produto que a refi-

naria passou a produzir comercialmente (2010).  Atualmente, a RPCC atende a 100% de 

toda a demanda do Estado do Rio Grande do Norte, referente aos derivados gasolina, 

diesel, querosene de aviação e gás de cozinha (GLP). Além disso, partes dos Estados do 

Ceará, diesel 7% e QAV 17%, Paraíba e Pernambuco com atendimento 5% do mercado 

de diesel. A RPCC tornou o Rio Grande do Norte o único estado do país com autossufi-

ciência na produção de todos os tipos de combustíveis derivados de petróleo, e represen-

ta parte significativa da arrecadação de ICMS do Estado conforme tabela a seguir. 

Dentre os dezesseis maiores arrecadadores três estão diretamente relacionados 

com o município de Guamaré (Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, Petrobras Distribui-

dora S.A. e a Alesat Combustíveis S.A.).  

 

Tabela 24 

 

RIO GRANDE DO NORTE – ARRECADAÇÃO de ICMS – 2011 

 

Ordem Empresa Valor (R$) 

1º Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras 297.923.770,00 

2º Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern 243.813.768,20 

3º Petrobras Distribuidora S.A. 92.492.682,87 

4º TIM Celular S.A. 79.218.152,04 

5º Telemar Celular S.A. 67.764.859,92 

6º Telemar Norte Leste S.A. 66.399.099,24 

7º Claro S.A. 53.922.676,76 

8º TNL PCS S.A. 47.528.988,55 

9º Souza Cruz S.A. 42.323.296,59 

10º Atacadão Distribuidora Comercio e Indústria Ltda. 42.219.882,39 

11º Supermercado Nordestão Ltda. 40.786.239,61 

12º Compania de Bebidas das Américas – Ambev 34.796.838,86 

13º Oriosvaldo Freire do Nascimento 25.749.131,37 

14º Bompreço Supermercado do Nordeste Ltda. 25.271.226,33 

15º Alesat Combustiíveis S.A. 23.364.182,11 

16º LDC Biocumbustíveis S.A. 20.171.936,66 
Fonte dos Dados: Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

A Petrobras Distribuidora S.A. que por muitos anos localizava-se em Natal, 

mas com a construção da RPCC foi transferida para Guamaré, bem como a Alesat 

Combustíveis S.A. adquiriu grande área no entorno da Refinaria para acomodar os ca-
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minhões tanques que abastecem na RPCC e partem dela para atender sua rede de postos 

de combustíveis.   

Com a instalação da RPCC o número de carretas e caminhões tanques circu-

lando em Guamaré aumentou consideravelmente e em razão dos aspectos da geografia 

do lugar em que as grandes áreas disponíveis são escassas, frente o interesse das empre-

sas distribuidoras aos postos de combustíveis de instalassem nas proximidades da Refi-

naria para agilizarem e assegurarem a compra de combustíveis, (principalmente gasoli-

na e diese) o valor da terra aumentou consideravelmente. Na atualidade principalmente 

no entorno da RPCC empresas distribuidoras de combustíveis procuram áreas para ad-

quirir e declaram que o valor da terra subiu consideravelmente. 

A empresa Alesat Combustíveis S.A. adquiriu uma grande área no entorno da 

RPCC. Ela é fruto da união da mineira ALE Combustíveis com a Satélite Distribuidora 

de Petróleo do Rio Grande do Norte, com essa fusão a Alesate tornou a 4ª maior rede de 

abastecimento do país, são 1.700 postos espalhados por todo o Brasil, tornando a quarta 

maior distribuidora de combustíveis do país. 

 

 
Figura 82: Fila de Caminhões tanques na área da RPCC aguardando para abastecimento 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, set. 2012 

 



208 

 

 

 
Figura 83: Anuncio de área disponível para locação 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, set. 2012 

 

O projeto de ampliação do Polo Industrial de Guamaré resultou na caracteri-

zação deste em Refinaria e foi realizado pela empresa baiana Tenace. Segundo o gerente 

de contratos da empresa, Joir Brasileiro, as dificuldades de logística e para encontrar 

mão de obra especializada, como soldadores, caldeireiros, eletricistas e instrumentistas 

na região de Guamaré foram os principais desafios na implantação da primeira fase da 

RPCC. Com prazos estabelecidos em edital contratual com a Petrobras para realizar a 

primeira fase da obra, a empresa considerou que a distancia de Guamaré a Natal (200 

km) e a dificuldade de localizar mão de obra técnica terem sido as maiores dificuldades 

da empresa. As obras de construção atingiram o pico em agosto de 2010, com 1.480 

homens contratados. O volume de empregos diretos chegou em média a 800 homens e o 

de indiretos a 200. A empresa estima que 80% dos trabalhadores tenham sido contrata-

dos dos municípios do entorno de Guamaré, como Macau, Alto do Rodrigues até Mos-

soró. A figura a seguir espacializa a estrutura da RPCC e mostra o detalhamento opera-

cional da rede de comunicação de hidrocarbonetos com ela. A principal vantagem é, 

sem dúvida, a redução do custo logístico de transporte de Petróleo, tendo em vista que 

todo Petróleo produzido no estado e no Ceará já é transportado para tratamento em 

Guamaré. Ressalta-se a posição estratégica de Guamaré, em relação as distâncias para 
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os mercados atualmente atendidos pela RPCC (oeste da Paraíba e sul do Ceará) em rela-

ção aos outros polos de distribuição no pais. 
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FIGURA 
NÃO AUTORIZADA PELO AUTOR SUA PUBLICAÇÃO EM MEIO DIGITAL,  

APENAS PUBLICADA NA VERSÃO IMPRESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 84: Mapa do Macrofluxo da UO-RNCE, Campos de Produção marítimos e terrestres, Oleodutos, Gasodutos e Estações 

    Fonte: SILVA.  2010, Anexo A.  
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Figura 85: Entrada da refinaria Potiguar Clara Camarão, em Guamaré 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha dez. 2011 

 

 
Figura 86: Interior da Refinaria Potiguar Clara Camarão 

Foto: Moraes Neto fev. 2010                       
 

O mercado estadual consome, mensalmente, 22,6 milhões de litros de gasolina. 

Com a produção diária de 4.500 barris, o estado também passará a ser autossuficiente na 
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produção desse combustível. Desde sua implantação, o Polo Industrial de Guamaré re-

cebeu investimento de US$ 1,65 bilhão de dólares. Para implantar a refinaria, o inves-

timento totalizou US$ 1,84 bilhão.  

A moderna refinaria Potiguar Clara Camarão instalada em Guamaré integra a 

rede de estruturas de refino e abastecimento do país, entendemos que ela poderia pro-

mover uma forte e nova dinâmica socioeconômica no município, contudo, a nossa pes-

quisa inicial não mostra isso, o cenário tem-se configurado de apenas um enclave des-

territorializado. 

Inversamente aos investimentos da Petrobras na RPCC, a grandiosidade das 

instalações ali em funcionamento, os indicadores sociais do município não são grandio-

sos. Na cidade, apenas 0,67% dos domicílios têm saneamento básico, e ainda há pessoas 

morando em casa de tábua, sem água encanada e sem coleta de lixo. O que é preocupan-

te tendo em vista que Guamaré apresenta áreas estuarinas – um litoral de cultuara pes-

queira de subsistência. Chama-nos a atenção a pobreza do município ser elevada. Se-

gundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano de 2000, a pobreza atinge 62% da 

população da cidade. 

 

 

 
Figura 87: Município de Guamaré 

Foto: Moraes Neto fev.2010 

               

Ela também é expressa na ausencia de conscientização do ser cidadão. É uma 

prática comum os moradores se dirigirem a sede da Prefeitura do município em um 
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determinado e preestabelecido dia da semana para receber dinheiro para o pagamento de 

suas contas pessoais, tais como água e luz. E isso é visto com naturalidade e mais do 

que isso, caso o recebimento atrase os moradores ficam extremamente aborrecidos pelo 

seu não pronto atendimento. Esta prática denuncia o desconhecimento de principios 

básicos da cidadania, tais como direitos e deveres e ainda, o que são recursos públicos, 

receitas, despesas, publico e privado. Bem como, o interesse por parte dos gestores 

públicos na manutenção dessa “dependencia” da população – uma politica 

assistencialista, de compadrio e clientelista, em substituição da politica pública oficial 

de direito do munícipe, materializada em investimentos em educação, saúde (inclua-se 

saneamento), segurança e habitação.  

Entendemos que a análises dessas e de outras questões no debate público, 

tendem para dicotomias simples, confundem 'generosidade' com obrigações do setor 

público em distribuir benefícios: mais escolas, mais atendimento médico, etc. Além dos 

óbvios limites financeiros dessas políticas distributivas, essas simplificações impedem 

que o município desenvolva a inteligência e a competência necessárias para que elas 

sejam implementadas de forma séria e efetiva. 

Outro aspecto que chama a atenção, é a dinâmica demográfica do município 

em que apresentou o segundo maior crescimento populacional no comparativo aos dois 

últimos censos realizados pelo IBGE (2000 – 2010) no Rio Grande do Norte,
61

 em que 

Guamaré apresentou um crescimento de 52% no referido período.  

 

Tabela 25 

 

GUAMARÉ – DINÂMICA POPULACIONAL 1980 – 2010 

 

1980 1991 
Tx. Cres. 

80-91 
2000 

Tx. Cres.  
91-00 

2010 
Tx. Cres. 

00-10 

 
3.265 

 
6.082 

 
46% 

 
8 149 

 
3,3% 

 
12.404 

 
52% 

 
      Fonte dos dados: IBGE 

 

A instalação da Petrobrás no município de Guamaré, e os consequentes royalti-

es recebidos, ao lado da demanda por serviços qualificados e variados, resultaram em 

significativo aporte de trabalhadores, causando um formidável crescimento populacio-

nal. 

  

                                                 
61

 Parnamirim, município da região metropolitana de Natal ficou em primeiro lugar, registrou 62% de 

aumento da sua população (2000 – 2010). 
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É importante salientar que os desafios gerados pelas transformações demográ-

ficas em curso são bem mais amplos do que os relacionados puramente a aumento po-

pulacional. Como exemplo a água e o saneamento - um recurso básico de sobrevivência 

e desenvolvimento humano. No ano de 2012 ruas da cidade chegaram a ficar por 13 dias 

sem o abastecimento de água, quanto ao esgotamento sanitário, esse inexiste na cidade. 

São constante o retorno de águas residuais as casas e o transbordamento de bueiros nas 

vias pública da cidade. A cidade contraditoriamente é cortada por rios, que a confere 

riqueza e fragilidade ambiental face o não investimento em saneamento. 
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4.3 MOSSORÓ  
 

 

 

 

4.3.1 Gado, carne seca e Sal: a criação de um Empório Comercial ao Óleo, Sal e 

Frutas: a consolidação do comércio e serviços 

 

 

Nas condições naturais do sertão nordestino, onde os rios são intermitentes, 

apresentando leitos secos na maior parte do ano, o valor dos territórios para o povoa-

mento estava na possibilidade da existência de alguma fonte de água em meio a uma 

terra semiárida. Assim, as primeiras frentes de conquista do interior da capitania, nos 

anos de 1680, originadas no sertão das capitanias de Pernambuco e Paraíba, orientaram-

se pelo curso dos dois mais importantes rios existentes
62

 no que é hoje o estado do Rio 

Grande do Norte – os rios Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró (MONTEIRO, 2007, p.34). 

Conforme Medeiros Filho, (2003, p.153-156) o cronista do período holandês 

Johannes de Laet (1916,p.461) ao mencionar os cinco grandes rios senhoreados pelos 

tapuias de Janduí e Caracará, na Capitania do Rio Grande, nos dá noticia do rio Ocioró, 

hoje denominado de Mossoró. Em 1712 a Fazenda do Mossoró, na ribeira do mesmo 

nome, local hoje ocupado pela cidade de Mossoró, pertencia ao capitão Teodósio da 

Rocha e a Bonifácio da Rocha.  

O presente texto desenvolvido a seguir, além do território objeto de nossa aná-

lise – Mossoró, fazemos também referência a Açu, pois, os documentos pretéritos por 

nós analisados, na maioria das vezes constam estes dois territórios, certamente pela 

condição politica e administrativa de dependência que Mossoró tinha de Açu.   

Em 1842, a Freguesia de Santa Luzia de Mossoró foi desmembrada de Apodi; 

mas somente em 1852, o Núcleo Urbano foi elevado à categoria de Vila e desmembrado 

da Vila da Princesa da Comarca de Açu, por meio da Lei de Criação nº 246, de 15 de 

março de 1852. A partir de então a povoação começou a crescer, embora muito lenta-

mente. Por essa época, também surgiram, no Nordeste, novas cidades com a expansão 

do comércio de gado. Mossoró, em virtude de sua situação geográfica privilegiada ga-

rantia uma boa circulação e ligação entre o litoral e o sertão. Durante o século XIX, com 

a expansão da criação do gado e algumas produções agrícolas, alguns povoados foram 

elevados à categoria de cidade, e é, neste período, que isto se dá também com Mossoró. 

                                                 
62

 A importância é em referência ao povoamento no sertão. 
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No Brasil, as Vilas representavam o primeiro degrau da vida urbana. Eram 

aglomerados urbanos que funcionavam como Sede de um Distrito Municipal, enquanto 

as Cidades, desde o Período Colonial, sempre representaram, por força da Lei, a Sede 

do Poder Municipal. Isto significa que a Cidade se definiria pela função político-

administrativa, e não pelo número de habitantes. 

A pecuária se constituía como a atividade econômica fundamental, caracteri-

zando o Rio Grande como fornecedor de gado para o abastecimento dos núcleos coloni-

zadores da Paraíba e Pernambuco, o que garantia alimento e animal de tração para o 

trabalho na zona canavieira litorânea. 

O fornecimento de “gado em pé” para mercados distantes se fazia pelos longos 

caminhos terrestres que atravessavam o sertão, na direção sudeste. Inevitavelmente, a 

mercadoria chegava a seu destino depreciada, tendo em vista as condições intempéricas, 

as doenças e os extravios, decorrentes dos extensos e penosos deslocamentos. Foi nesse 

quadro que surgiram as chamadas Oficinas, estabelecimentos rústicos para a fabricação 

de carne seca, instaladas próximas as foz dos rios Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró. O 

sal, elemento indispensável para a fabricação desse produto, era abundante extraído das 

salinas existentes e exploradas nessa área desde o século XVII apesar da existência do 

monopólio régio sobre o sal
63

. (MEDEIROS FILHO, 2003). 

As Oficinas constituíram uma alternativa econômica para criadores de gado, 

não apenas da capitania do Rio Grande, mas também do Ceará e do Piauí, onde igual-

mente se desenvolveram.  

As Oficinas de carne seca permitiram a continuidade do abastecimento de car-

ne, evitando-se a depreciação do produto fornecido pelo “gado em pé”, e possibilitaram 

o alcance de mercados longínquos, como a região das Minas, a Bahia e o Rio de Janeiro 

(GIRÃO, 1995). No que se refere à produção e ao comércio da carne seca e na capitania 

do Rio Grande, raríssimas são as referências encontradas na documentação disponível 

sobre o período colonial, e inexistem pesquisas específicas sobre o tema. Oliveira 

(2008, p.6), em seu estudo sobre as oficinas do Ceará, considera que 

 

A dificuldade de encontrar registros mais gerais sobre a atividade da pro-

dução do charque e o seu comércio pode ser entendida a partir da tributa-

ção realizada pela Coroa na pecuária. A agricultura comercial foi privile-

                                                 
63

 “O sal constituía monopólio da coroa, tendo sido um dos mais pesados e onerosos que a colônia teve de 

suportar, pois afeta um gênero de primeira necessidade, encarecendo-o consideravelmente. Para defender 

o monopólio e proteger produção similar portuguesa (a indústria salineira foi uma das mais importantes 

em Portugal), dificultava-se o mais possível a produção brasileira, e esta só se fazia contra obstáculos 

enormes e perseguição tenaz. Se se manteve apesar disto, é que a falta de sal e seu preço bem como o 

abuso e desleixo dos contratadores eram tais que a repressão ao contrabando se tornava difícil, e de uma 

forma completa, impossível” (PRADO JR., 1984, p.104). 
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giada pelos administradores régios na sua tributação, sendo objeto de re-

gulamentações específicas [...]. O mesmo não aconteceu com a pecuária, 

daí a dificuldade de mensurar a tributação, mesmo quando se trata do ga-

do fornecido para as feiras, e menos ainda para o gado que transitou den-

tro da capitania do Ceará para o abastecimento das oficinas de charque. 

As dificuldades de documentar a produção do charque não se encerram aí. 

As movimentações do charque também não foram contabilizadas pela 

Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e Paraíba (1759-1780), 

uma vez que não foram exportados com frequência para Portugal [...]. 

 
Dentre as raras menções à produção das oficinas no território da capitania do 

Rio Grande está o registro feito, em 1775, pelo governador e capitão-general de Per-

nambuco, José César de Menezes, em sua Idéia da População da Capitania de Per-

nambuco e das suas anexas, extensão de suas costas, rios e povoações notáveis [...]. Ele 

registrou: 

É esta ribeira [do Seridó] de algum comércio, por virem todos os anos três ou 

quatro barcos às oficinas de fartura de carnes secas e couramas. Tem uma 

povoação com sua freguesia que é a [...] de S. João Baptista da Ribeira do 

Açu. Esta dista dezesseis léguas do mar, e tem vinte e uma de costa [...], tem 

três capelas filiais, noventa e seis fazendas, quinhentos e setenta e um fogos, 

e duas mil e oitocentas e sessenta e quatro pessoas de desobriga
64

. 

 

De acordo com o registro, simultaneamente à produção de carne seca expan-

diu-se a produção de couro. “Entre os tradicionais artigos (das exportações brasileiras), 

o couro alcançou extraordinário surto durante o século XVIII, sendo o sertão nordestino 

uma tradicional área do criatório” (PINTO, 1979, p.205). 

A criação de oficinas de carne seca e o estabelecimento de curtumes provoca-

ram uma mudança na direção da rota das boiadas. Se antes elas tomavam a direção su-

deste, onde estavam os núcleos populacionais da zona canavieira, passaram a seguir 

rumo ao norte, seguindo o curso dos rios que desaguam no litoral setentrional. Assim 

surgiram os chamados portos do sertão, nas capitanias do Ceará e do Rio Grande, arti-

culados, na primeira, às ribeiras do Acaraú, Ceará e Jaguaribe, e, na segunda, às ribeiras 

do Açu e Apodi (MELLO, 2002, p.194). Esse surgimento nos indica a ocorrência de 

uma reconfiguração do espaço em função da produção e comércio de carne seca, couro 

e sal, comércio esse nuclearizado pela praça do Recife. Sobre esse Nordeste recifense, 

Mello (2001, p.53-54) afirma que:  

 

Acossado ao norte pela concorrência de São Luís, mas sobretudo a sul e a 

oeste pela de Salvador, o Recife compensou-se estendendo-se pelos “portos 

do sertão”, isto é, pelas ribeiras a oeste da baía de Touros no Rio Grande do 

Norte, transformando-se naquele “armazém geral” gabado pelo autor anôni-

mo das “Revoluções no Brasil” [...]. Administrativamente, a área do entre-

                                                 
64

 Apud MEDEIROS FILHO (2003, p.15-16). Pessoas de desobriga, isto é, aquelas que, vivendo em 

áreas desprovidas de clero, estavam desobrigadas de receber os sacramentos da igreja, recebendo a visita 

periódica de padres. 
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posto ficou fortalecida pela criação da capitania-geral de Pernambuco, que 

incluía também o Ceará, o Rio Grande, a Paraíba e Itamaracá como “capita-

nias anexas”, só a última definitivamente incorporada ao território pernambu-

cano, ao passo que as demais conquistarão sua autonomia na virada de sete-

centos para oitocentos, inclusive o direito de comerciarem diretamente com o 

Reino e, após a abertura dos portos, com o estrangeiro, muito embora perma-

necessem dependentes ainda por um século do comércio recifense. 

 

As embarcações que chegavam ao Recife vindas do Rio Grande partiam origi-

nalmente da bacias hidrográficas Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró. As áreas de sua foz 

abrigavam oficinas e curtumes, era um escoadouro natural para a produção sertaneja e, 

também, uma porta de entrada de mercadorias que, não sendo produzidas localmente, 

abasteciam uma parcela da sua população. 

O porto do Açu, como ficou conhecido, derivou seu nome de uma das duas 

grandes ribeiras criatórias da Capitania. Não constituía um porto propriamente maríti-

mo, mas sim fluvial, acessível somente a pequenas embarcações. Estas, entrando pela 

barra do rio e singrando seu trecho navegável, percorriam até o denominado porto das 

Oficinas, à margem esquerda do rio.  

 

 
Figura 88: Barcaça transportava mercadorias do porto para os grandes navios e vice versa 

Fonte: Museu Lauro da Escóssia em Mossoró. Autor desconhecido. [s.d] 
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A navegação entre Recife e os portos do sertão “dependia das monções do su-

deste, isto é, dos meses de inverno, as sumacas partindo em maio para regressar em ou-

tubro, com os primeiros ventos alísios” (MELLO, 2002:197). Já no trecho navegável do 

rio Piranhas-Açu, que dava acesso ao porto das Oficinas, o movimento das embarcações 

dependia da ocorrência de maré-cheia, única forma de se alcançar o porto. Em 1799, 

referindo-se às barras e enseadas existentes no Rio Grande do Norte, o capitão-mor des-

creveu: 

[Na barra do Açu] só entram barcos em águas vivas por ter a dita barra 

pouco fundo, e da parte de dentro é fundo o bastante, e é rio com oito lé-

guas de comprido, e um quarto de légua, pouco maior ou menor, de cargo. 

Os ditos barcos vão ali carregar sal, peixes, algodão, couros e solas
65

. 

 

Quanto a Mossoró, Antônio de Sousa Machado era então, o proprietário da 

primeira fazenda de gado localizada nas proximidades do rio Mossoró. Nesses primei-

ros tempos de sua História, Mossoró era abastecida por Aracati, através dos comboios, 

vindos pelo caminho da praia, pois Aracati era a Vila de maior importância econômica 

do Ceará. Sua influência comercial estendia-se praticamente a toda a bacia do Jaguaribe. 

Já às relações de Mossoró com o sertão do Rio Grande do Norte, estas limitavam-se 

quase que ao comércio do sal, que as canoas levavam até o porto de Santo Antônio (a 

jusante de Mossoró), de onde as tropas encarregavam-se, então, da distribuição pelo 

interior.  

Com o decorrer dos anos, porém, é que as riquezas regionais passaram a ser 

aproveitadas. A abundância de sal, não somente de Mossoró, mas também das localida-

des próximas (os atuais municípios de Grossos, Areia Branca e Macau) fizeram surgir, 

nesta área, uma rudimentar atividade industrial, baseada no comércio do peixe fresco, 

do sal, da carne de charque (preparada na oficina que daria origem a seu porto, o Porto 

Franco), bem como da cera de carnaúba e do algodão.  

A Indústria Pastoril no Rio Grande do Norte crescia também, de tal forma que 

os criadores além de fornecerem gado às feiras da Paraíba e de Pernambuco, sustenta-

vam a lucrativa Indústria das Carnes Secas, firmadas em Mossoró e Açu. As Oficinas de 

Carne Seca fizeram de Mossoró uma referência em toda a Região Nordeste. Mossoró 

abastecia toda a região, apesar de esta atividade ter sido alvo de muitas disputas e diver-

gências por parte dos Estados vizinhos.  
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 Fonte: Brasil. MINISTÉRIO DA CULTURA. Projeto Resgate da Documentação Histórica Barão do 

Rio Branco Rio Grande do Norte, 1 CD-ROM, cx. 8, d. 503: Ofício do capitão-mor do Rio Grande do 

Norte, Caetano da Silva Sanches, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa 

Coutinho, datado de 1 de março de 1799. 
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Esta história é contada no artigo Golpe nas “OFICINAS”, publicado no Jornal 

Tribuna do Norte em 4 de abril de 1982 e escrito pelo pesquisador e estudioso das cau-

sas nordestinas - Otto de Brito Guerra, que disserta sobre a importância de Mossoró no 

Comércio de Carne para o estado de Pernambuco. Também fazem parte das suas pes-

quisas as razões do desaparecimento das Oficinas de Carne Seca, tanto nos estados do 

Rio Grande do Norte, quanto do Ceará. Mossoró estava à frente dessa atividade, pela 

sua privilegiada condição natural – abundância de sal - e geográfica – localização estra-

tégica para distribuição das carnes secas. A liderança exercida por Mossoró, nesta ativi-

dade, incomodava outros municípios. Conforme Guerra 

 

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 Mene-

zes, mandou, em 1788, fechar as fábricas ou “oficinas” do Açu e Mossoró. 

(GUERRA, 1982). 

 

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

na verdade, advinham dos senhores de engenho, tanto de Pernambuco, como da Paraíba 

e também dos moradores de Recife, que se queixavam da escassez de carne fresca, são 

também registradas pelo sociólogo Gilberto Freyre no livro Sobrados e Mocambos. 

1951, v II., p. 372. Freyre relata a justificativa oferecida à Corte Portuguesa pelo então 

Governo de Pernambuco “[...] vindo a colidir que nos Portos de Açu e Mossoró, donde 

podiam vir os gados, em pé para esta praça e conseguir-se a fartura de carne fresca, 

havia várias oficinas de salgar e secar carnes [...] e suspendi a labutação das ditas ofi-

cinas nos mencionados Portos”.  

A carne, beneficiada em Mossoró e também na povoação de Açu, teve, portan-

to sua exportação 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. 

O comércio do sal garantiria a permanência da importância do porto do Açu-

Oficinas mesmo após o paulatino desaparecimento das charqueadas na Ribeira do Açu, 

a partir de sua proibição em 1788. Nesse ano, o governo-geral de Pernambuco, argu-

mentando que faltava gado nos mercados dessa capitania, proibiu o funcionamento das 

charqueadas no Rio Grande do Norte, permitindo sua continuidade nas capitanias mais 



221 

 

 

distantes do Ceará e Piauí. Apesar dessa proibição, tudo indica que as oficinas, ou parte 

delas, permaneceram em atividade. Mas a grande seca de 1791-1793, que dizimou o 

rebanho, somada à concorrência do charque que passou a ser produzido na capitania de 

Rio Grande de São Pedro (atual estado do Rio Grande do Sul), determinaram o fim das 

oficinas em todos os portos do sertão (MONTEIRO, 2007, p.67; OLIVEIRA, 2008, p.5, 

6). 

Diante dessas pressões, as Cidades e Vilas passaram a viver sob uma severa vi-

gilância, que, segundo consta em documentos, nada podiam produzir, além do exigido 

pela Coroa. Em fevereiro de 1707, Portugal proibiu a indústria do sal na Paraíba, quan-

do o rei assinalava que os transgressores da Lei seriam castigados.  O nível de exigên-

cias chegou a tal ponto que, em 1729, o Rio Grande do Norte e as Capitanias de Per-

nambuco e do Ceará foram taxadas em “um milhão e duzentos e cinquenta mil cruzados 

para os casamentos reais entre príncipes e princesas, portugueses e espanhóis”. HO-

RÁCIO ALMEIDA (1978, p.74). Além dessas proibições e impostos, outras recomen-

dações eram feitas relacionadas às restrições das salgas do gado e do peixe e fabrico do 

sal. Deviam também os governadores promover o consumo de todos os produtos do 

Reino como: vinhos, azeite e manufaturas. A dependência econômica e administrativa a 

que foi submetida a Capitania do Rio Grande do Norte, até às primeiras décadas do sé-

culo XIX, tornou-se um fator significante na limitação do seu crescimento. Pois, em 

termos administrativos, dependia da Capitania de Pernambuco; e, enquanto Comarca 

pertencia à Paraíba.   

Embora as condições do seu porto não permitissem viabilizar um comércio de 

uma maior relevância, a cidade de Mossoró foi gradativamente se consolidando como 

repassadora de produtos agrícolas para o comércio exterior. As mercadorias que transi-

tavam pelo porto do Açu e de Mossoró, fosse na importação ou na exportação, dependi-

am do transporte em comboios ou em carros de boi para serem distribuídas pelo sertão, 

ou serem dele drenadas em direção ao porto. No transporte terrestre, conforme observou 

Henry Koster, “os mascates [íam] de povoação em povoação, de fazenda em fazenda, 

trocando suas mercadorias por gado de todo tipo, queijos e couros de bois
66

”. 

Mesmo afastada da liderança do comércio de carne seca, Mossoró continuou a 

utilizar o sal como mercadoria promotora e fomentadora da economia do lugar, que se-

gundo o viajante inglês Henry Koster em 1810, quando então visitou Mossoró, o lugar 

era ainda uma pequena povoação. Mais tarde (1841), outros relatos definem ainda Mos-
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 KOSTER (2002, p.275). O viajante inglês percorreu a capitania do Rio Grande do Norte em 1810. 



222 

 

 

soró como um povoado pobre, possuidor de um comércio insignificante, localizado nu-

ma área por excelência pastoril, onde as atividades agrícolas só desfrutavam de alguma 

expressividade através da cultura do algodão. Pois, no último quartel do século XVIII, 

no contexto do que foi depois denominado renascimento da agricultura, ocorreu um 

surto algodoeiro nas capitanias da região Nordeste e no Maranhão.  

O algodão, antes integrado apenas à economia de subsistência dos colonos, tor-

nou-se uma lavoura mercantil, compondo a pauta de exportações da Colônia, como ma-

téria-prima para as fábricas têxteis inglesas em expansão. Essa integração foi favorecida 

pela Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, entre 1776 e 1783, que 

implicou a interrupção do fornecimento de algodão pelas Colônias americanas. Nesse 

sentido, MELLO (2002, p.195) afirma que o algodão substituiu a carne seca nos porões 

da sumaca, no comércio marítimo entre Recife e os portos do sertão. 

No Rio Grande do Norte, embora a lavoura mercantil do algodão tenha se ex-

pandido, o sal permaneceria como o principal produto exportado pela Capitania. Essa 

posição se firmaria com o fim do monopólio português, em 1801, que tornou legal o 

livre comércio do produto entre os portos da Colônia.  

Durante a primeira metade do século XIX, o porto sertanejo do Açu-Oficinas 

se consolidou como o principal porto da província do Rio Grande do Norte, e a exporta-

ção de sal para o mercado interno, como o carro-chefe dessa atividade portuária. É o 

que nos demostram as informações contidas no jornal Diário de Pernambuco, na seção 

em que se publicava o movimento marítimo-comercial no porto do Recife. No período 

compreendido entre janeiro de 1838 e dezembro de 1846, nessa fonte de pesquisa, tanto 

as embarcações que entraram no porto do Recife procedentes do Rio Grande do Norte 

como as que de lá saíram com destino a essa província tiveram por referência o porto do 

Açu e de Mossoró. Já as saídas das embarcações do porto do Recife eram anunciadas no 

jornal uma semana antes da partida. Aguardava-se, às vezes, até 15 dias para completar 

a carga, devendo os interessados na remessa de mercadorias ou no fretamento da em-

barcação procurar o capitão ou um determinado comerciante. No porto do Recife, vin-

das do Açu, entraram 209 embarcações, das quais 113, ou seja, 54%, carregadas exclu-

sivamente com sal. As restantes, além desse produto, carregaram, em ordem de impor-

tância, palha de carnaúba, couros e peixe seco; e, mais raramente, cera de carnaúba, 

algodão, farinha e carne seca. Nos anos de 1839, 1840 e 1846, grandes carregamentos 



223 

 

 

de sal tiveram Recife apenas como porto de escala, pois de lá seguiram em direção ao 

Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro
67

. 

Os portos do Açu-Oficinas e o de Mossoró passaram a ser escala da Compa-

nhia Pernambucana de Navegação Costeira a Vapor, em 1857, juntamente com o porto 

da capital da província (Natal), onde se achava instalada a alfândega provincial desde 

1820. De acordo com Almeida (1989, p.159-161), essa Companhia, criada por decreto 

datado do ano de 1853, obteve, 

 
o privilégio exclusivo por vinte anos para a navegação por vapor entre o por-

to da cidade do Recife até o de Maceió, ao sul, e até a cidade de Fortaleza, ao 

norte, com diversas escalas entre os portos intermediários. [...] Os vapores 

[deveriam ter] a capacidade de receber de oito a dez mil arrobas com cômo-

dos suficientes para passageiros, e camarins separados para senhoras. [...] A 

companhia [não seria] obrigada a realizar mais de uma viagem mensalmente; 

salvo se o crescimento do comércio o [exigisse]. [...] Para o governo, a em-

presa [deveria] colocar à disposição do mesmo os seus vapores, para a reali-

zação do serviço público. 

 
Segundo Felipe (1982, p.52), o ano de 1857 marcou o início da expansão urba-

na de Mossoró, “[...] quando a Cia. Pernambucana de Navegação Costeira começou a 

fazer escala normal no porto de Mossoró”, hoje porto de Areia Branca. Pois Mossoró, 

já elevada a Vila, encontrou em 1857, na subvenção concedida pelo Governo Provincial 

à Companhia Pernambucana de Navegação Costeira, um incentivo ao seu desenvolvi-

mento. Isto porque constava do contrato, então assinado, uma cláusula que incluía Mos-

soró como ponto de escala regular da referida Companhia. Este fato, aparentemente 

simples, provocou transformações importantes na organização da então incipiente vida 

urbana da área setentrional das províncias do Ceará e do Rio Grande do Norte. Torna-

ram-se mais frequentes as relações com a cidade de Recife, em detrimento daquelas que 

há muito mantinha com Aracati. 

Outro fato que tornou mais dinâmico o Porto de Mossoró ocorreu em 1857, 

quando por conta de uma grande enchente do Rio Jaguaribe, o Porto Fluvial de Aracati - 

CE foi assoreado. Às margens da várzea terminal do rio Jaguaribe, vários comerciantes 

que utilizavam este porto para escoamento de suas mercadorias se viram impedidos de 

exercer suas atividades e em face do seu assoreamento e agora com a inserção de Mos-

soró nas rotas e escalas cotidianas da Cia. Pernambucana de Navegação Costeira, alguns 

os comerciantes transferiram suas Firmas para Mossoró. A chegada destes empreende-
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 Sobre o comércio interprovincial de produtos nacionais destinados ao consumo interno, no século XIX, 

através da navegação de cabotagem, veja Marcondes (2009). 
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dores a Mossoró revestiu a Vila de uma dinamicidade até então desconhecida – de pes-

soas e de mercadorias. 

 

 
Figura 89: Porto de Areia Branca 

Fonte: Museu Lauro da Escóssia em Mossoró. Autor desconhecido. [s.d] 

 

As atividades de importação e exportação de mercadorias, realizadas por estas 

Casas Comerciais que em Mossoró se instalaram, certamente induziram a expansão ur-

bana e, por conseguinte, aumentaram a influência da então Vila sobre uma extensa regi-

ão: médio e baixo Jaguaribe, no Ceará; região dos rios do Peixe e Piancó, na Paraíba, e 

ainda em toda a região oeste do Rio Grande do Norte. 

O movimento comercial aumentou, o comércio marítimo conseguira o que os 

comboios não haviam podido realizar: Mossoró tornou-se o grande Empório Comercial. 

A partir de então, a economia desse núcleo urbano deixou de ser essencialmente agro-

pastoril para tornar-se o de destaque no sertão norte-rio-grandense da comercialização, 

da troca e do abastecimento entre o sertão e o litoral.  

As ações do governo imperial para o melhoramento dos portos favoreceu as 

capitais provinciais litorâneas (a grande maioria), centros político-administrativos, nos 

quais ocorreu então um processo de crescimento urbano, devido à expansão comercial e 

também o grande impulso da agroexportação favoreceu um porto sertanejo de impor-

tância secundária na província – o porto de Mossoró. Situado na foz do rio Apodi-
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Mossoró e articulado à vila de Santa Luzia do Mossoró, esse porto passou a receber o 

algodão produzido em toda a área oeste da província e, também, em partes do Ceará, da 

Paraíba e do sertão do Seridó. Seu fortalecimento ocorreu na razão direta do declínio do 

vizinho porto do Aracati, no Ceará. Em 1857, foi descrito como um porto “onde anti-

gamente íam muitas sumacas buscar sal, porque ali há grandes salinas, [mas] estava 

abandonado pelo mau estado de sua barra” (AGUIAR, 1857, p.20).  

Já no ano de 1870, precisamente aos 11 de novembro, alçada à categoria de Ci-

dade, Mossoró contava com uma promissora Praça Comercial. O Ciclo do Gado já não 

era mais a economia hegemônica. No intuito de consolidar a função de Entreposto Co-

mercial surgem os primeiros arranjos no espaço da cidade, seja através de políticas pú-

blicas, seja por iniciativa privada ou seja por ambas associadas.  

A expansão urbana é expressa por arranjos significativos para solidificar as no-

vas funções de Empório Comercial, dentre eles a construção de armazéns para depósitos 

de mercadorias e o surgimento da rua do Comércio. O traçado urbano da Cidade ainda 

hoje guarda as heranças daquele período, marcado por ruas largas e grande número de 

edifícios no centro comercial - todos testemunhos, em cuja origem a polarização exerci-

da por Mossoró a partir da década de 1860 esteve presente.  

De 1887 a 1889, longo período de estiagem assolou o Estado e a seca enfra-

queceu o Comércio de um modo geral e especialmente de Exportação, pois faltavam o 

algodão, o couro e as peles e assim muitas Casas Comerciais foram fechadas.  

No entanto, a seca beneficiou parte do Comércio e dos capitais locais que se 

tornaram fornecedores de alimentos ao Governo, para serem distribuídos com os flage-

lados; e os capitais, antes voltados exclusivamente para o Comércio, passaram a ser 

investidos nas Salinas, bem como a mão-de-obra foi aviltada, em face do alto número de 

retirantes que, por muito pouco ou apenas pelo alimento, se dispunham a trabalhar na 

extração do sal. Passado o período de estiagem, o comércio se recompõe e ainda mante-

ve-se em evolução, agora à frente dos estabelecimentos apenas os comerciantes locais.  

No entanto, naquele final de século, Mossoró ainda era o escoadouro natural 

das matérias-primas. O comércio local supre os pedidos do Sertão inteiro, e não sofria 

ainda a concorrência de Campina Grande e Fortaleza. Por outro lado, a economia sali-

neira também ajudou a refazer as perdas econômicas da última seca.  

A partir de fins do século XIX havia a inserção do capital inglês para a implan-

tação das ferrovias no país. A partir de então os políticos e comerciantes passaram a 

pleitear também para Mossoró uma ferrovia. O suíço Johan Ulrich Graf assinou um 

contrato, no ano de 1875, com o Governo Provincial, propondo-se a construir “[...] uma 
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estrada de ferro de Mossoró aos limites do território, atravessando os municípios do 

Apodi e Pau dos Ferros” (CASCUDO, 1955, p. 58). Esse contrato não chegou a ser 

realizado senão muitos anos depois, sendo apenas o seu primeiro trecho: Porto Franco – 

Mossoró, inaugurado aos 19 de março de 1915, ou seja, 40 anos depois da assinatura do 

primeiro contrato. COELHO (1992), ao analisar a implantação das Ferrovias e a reestru-

turação das Cidades no Sistema Urbano Nordestino, através do tempo, descreve o que 

representou a construção dessas Ferrovias, para o desenvolvimento ou fracasso econô-

mico das principais Cidades do Nordeste Brasileiro, citando Mossoró em sua análise.  

 

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

no Nordeste, tiveram ampliadas as suas áreas de influência, uma vez que, li-

gando-se ao interior diretamente ou através das demais capitais. No Estado 

do Ceará, a expansão de ferrovias condicionada pelo surto algodoeiro ampli-

ou a área polarizada por Fortaleza, que passou, a partir da segunda metade do 

século XIX, a assumir o comando dos fluxos econômicos da interlândia cea-

rense, antes sob o domínio de Aracati. Por outro lado, cidades situadas no 

sertão, como Quixeramobim (CE), ou no contato entre o agreste e o sertão, 

como Campina Grande (PB), Caruaru, Garanhuns e Arcoverde (PE), ou ainda 

mais próximas do litoral, como Sobral (CE) e Mossoró (RN), desenvolveram-

se graças à posição de pontas de trilhos, ponto de partida ou parada de ferro-

vias. Já as antigas cidades-portos, como Mamanguape (PB), Goiana (PE), 

Porto Calvo e Valença (BA) e Rio Formoso (PE), não sendo beneficiadas pe-

las ferrovias, tiveram suas funções comerciais prejudicadas pelo desvio dos 

fluxos de mercadorias para outros centros portuários de escoamento. (Coelho, 

1992, p.80). 

 

Esse “atraso” na construção da Ferrovia teve repercussões negativas na Eco-

nomia, não só de Mossoró, mas de todo o Estado e, segundo alguns autores, o desenvol-

vimento econômico do Rio Grande do Norte foi retardado em função de vários fatores, 

dentre os quais  é apontado este:  

O setor de transporte era deficiente e sua expansão se fez em função das ne-

cessidades do setor exportador, o que ocorreu com relativo atraso, se compa-

rado com os Estados vizinhos. O eixo da comunicação estadual, interno e ex-

terno era representado pela navegação marítima até o final do século passado 

– tal a precariedade dos outros meios de transportes. (MARIZ; SUASSUNA, 

2002, p.218). 

 

A Estrada de Ferro chega em 1915, já, portanto, tardiamente em relação a ou-

tros Empórios Nordestinos, como o de Campina Grande e os demais no restante do País. 

Por causa disso, o transporte marítimo perdeu sua função dominante no transporte de 

mercadorias. O transporte ferroviário redirecionou os transportes locais e regionais, de 

modo que, na década de 1920, o desenvolvimento das Estradas de Ferro de Natal – RN, 

de Fortaleza – CE e da Paraíba – PB facilitou o intercâmbio comercial com o interior 

desses estados. Mossoró não teve como enfrentar os Empórios Comerciais que lhe to-

maram a dianteira. A sua Estrada de Ferro pouco avançava e faltavam Estradas de Ro-

dagem (pavimentadas). “[...] enquanto as vias de comunicações com os altos sertões 



227 

 

 

iam-se tornando, a partir de Fortaleza e Recife, mais rápidas e fáceis, Mossoró espera-

va ansiosamente sua estrada de ferro [...]” (MAIA, 1982, p.35). 

Outros fatores contribuíram para o enfraquecimento do que antes era o grande 

Empório Comercial:  

* o fortalecimento da Praça de Campina Grande – PB, que atraiu os comercian-

tes com seus capitais. 

 * a emergência de novas Redes de Intercâmbio Comercial, como, por exem-

plo, a Rede Viação Cearense, que drenava parte do Comércio para Baturité, Crato e 

Jaguaribe, uma vez que tais cidades anteciparam a construção de suas ferrovias, atraindo 

para si os grandes comerciantes. 

Com o fim do Empório Comercial, segundo FREIRE, 1949 
 

Algumas fortunas desapareceram. Outras subdividiram-se. Com o apareci-

mento, não obstante, das pequenas indústrias e a formação de pequenas casas 

de negócio para a exploração do comércio retalhista, as conseqüências da dé-

bâcle não poderiam ser evitadas. E sob o imperativo de tais fenômenos, quase 

todos reconhecidamente evitáveis, Mossoró perdeu, em muito, aquele seu 

honroso título de empório comercial do nordeste. 

 

Entretanto, nesse contexto de crise, uma outra alternativa de reprodução es-

pacial emerge: Mossoró passou a exercer um novo papel: o de centro repassador de 

matérias-primas para o Centro-Sul, que iniciara seu processo de Industrialização. Es-

se processo é, de acordo com Maia (1982), o que caracteriza o fim da condição de 

Empório Comercial para Mossoró, pois 

 

a hegemonia comercial dos sertões há muito disputada pela importante praça 

paraibana de Campina Grande, passou inteiramente a essa cidade. O ciclo in-

termediarista de Mossoró encerrava-se. E após anos e anos de estagnação no-

vo ciclo é iniciado. Mossoró volta a ser agrícola e pastoril, e ao mesmo tempo 

vem se tornando fortemente industrial. (MAIA, 1982, p. 36). 

 

São, na verdade, redefinições econômicas possíveis, em face da capitalização 

daqueles que estavam à frente do Empório Comercial e que diante da crise conseguiram 

não ser eliminados totalmente desse novo processo de acumulação, mas incluídos nessa 

nova dinâmica que surge como alternativa para a perda dos Mercados Externos. Mosso-

ró consegue, pois, encontrar economias sucedâneas que permitirão à Cidade continuar à 

frente das demais Cidades da região Oeste do Estado. Já que, segundo Felipe (1982, 

p.63 - 64): 

A perda da especialização de cidade, centro de importação/exportação no 

contexto regional, trazia para Mossoró uma outra. Esta baseada nos capitais 

locais/regionais e [...] recursos locais ligados ao extrativismo [...] assim nas-

ciam as agroindústrias [...] e as refinadoras de sal.  

 

Diante dessas inovações, que trouxeram novas alternativas de uso de matérias-

primas no processo industrial, essas Economias tidas hoje como tradicionais também 
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entram em crise, induzidas por fatores externos, cujos processos produtivos inovadores 

são determinados por uma nova Divisão Internacional do Trabalho.  

A redução dos usos dos produtos das indústrias tradicionais – do algodão prin-

cipalmente, deveu-se às várias mudanças econômicas e sociais engendradas no País, 

quais sejam, entre outras: o surgimento das fibras sintéticas, que desestimulou o benefi-

ciamento do agave, do caroço da oiticica para a produção de óleo, da carnaúba e do al-

godão; a mecanização das salinas, que inviabilizou as salinas artesanais, levando-as à 

falência por não conseguirem acompanhar a modernização imposta pelo Capital; a res-

trição do mercado para o óleo de algodão por conta do cultivo da soja na região Sul e 

Sudeste do País; e a substituição da oiticica e da cera de carnaúba pelos esmaltes e ou-

tros derivados da química do petróleo.  

Mas, se essas Economias deixam “rugosidades” nas formas urbanas, também 

deixam capitais e experiências acumuladas pelas elites que tinham o seu domínio e, por-

tanto, potencial de habilitar-se a outros empreendimentos, principalmente aqueles liga-

dos ao Setor Terciário, em que a Cidade já havia montado uma estrutura de prestação de 

serviços para alguns Municípios imediatamente sob sua influência.  

No início da década de 1960, a cidade de Mossoró, que já tinha um Serviço de 

Educação com capacidade de servir a uma região, consolida esse Setor com a criação 

dos Cursos Superiores de Economia e de Serviço Social, que vão se tornar o embrião da 

Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURN -, vinculada à Pre-

feitura Municipal, posteriormente transformada na Universidade Estadual do Rio Gran-

de do Norte – UERN -, em 1968. Uma outra estrutura de Ensino Superior, criada nesse 

período foi a Escola Superior de Agricultura de Mossoró – ESAM 
68

-, que, juntamente 

com a FURN, viabilizam a oferta desses serviços para vários Municípios do Oeste Poti-

guar e do Médio e Baixo Jaguaribe, no Ceará. 

A cidade que já possuía o hospital de Caridade de Mossoró, o Centro de Pueri-

cultura, amplia o serviço de saúde com  as Casas de Saúde “Santa Luzia” e “Dix-Sept 

Rosado” e o Hospital Infantil “Cid Augusto Rosado”, que fortaleceram os serviços de 

Saúde, juntamente com os serviços de Educação, mantendo a Cidade como liderança 

regional por meio da dinâmica econômica promovida pelo Setor Terciário. 

 

 

                                                 
3
 Escola Superior de Agronomia de Mossoró – ESAM, criada pela Prefeitura Municipal de Mossoró atra-

vés do Decreto nº 03 de 1967 e inaugurada em 22 de dezembro do mesmo ano, voltada para a Área das 

Ciências Agrárias, Dois anos após sua criação, foi incorporada à Rede Federal de Ensino Superior e no 

ano de 2005 passou a ser UFERSA – Universidade Federal do Semiárido. 
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Figura 90: Centro da cidade de Mossoró 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, nov. de 2012. 

 

Na atualidade o setor econômico de maior relevância que é o de comércio e 

serviços tem a sua origem e sua sustentação em outras atividades – a Salineira, a 

Agroindustrial e a Petrolífera. Para cada uma destas três atividades se deu um período 

de implantação, desenvolvimento e consolidação. Atingindo a consolidação destas três 

atividades, o comércio e serviços passaram a serem as economias dominantes em Mos-

soró. A fim de comprovar esta afirmativa utilizamos o levantamento de dados da Rela-

ção Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), de modo que se classifiquem as características das cidades com os dados dos 

empregos por setores econômicos. São analisados os principais setores econômicos res-

ponsáveis pela geração do emprego, permitindo assim, relacionar o crescimento do em-

prego com o crescimento econômico. Os resultados mostram que houve uma tendência 

de aumento dos empregos formais, os quais convergiram para o aumento da participa-

ção do setor de serviços.   

No momento atual a economia de Mossoró é centrada nos quatro eixos: terciá-

rio, indústria do petróleo, indústria salineira e fruticultura irrigada. A cidade é a maior 

produtora brasileira de sal marinho e é importante centro de produção de petróleo d 

chamada bacia potiguar, e é conhecida como um centro exportador, devido a sua fruti-

cultura irrigada. Verifica-se que Mossoró ganhou destaque no cenário dos municípios 

do Rio Grande do Norte devido ao forte direcionamento de investimentos governamen-
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tais, que proporcionaram a este município o crescimento econômico que foi alcançado. 

Esses três últimos eixos econômicos – sal, petróleo e fruticultura irrigada, sustentam o 

setor econômico dominante do município – o Terciário.  

Alguns elementos do mercado de trabalho formal de Mossoró, visando o reco-

nhecimento dos vetores da (re)estruturação urbana e regional das últimas décadas, 

quando o crescimento das atividades econômicas em todos os setores é uma característi-

ca da cidade e região sob sua influência. Os dados do número de estabelecimentos e 

pessoas ocupadas formalmente são bons indicadores para podermos observar caracterís-

ticas importantes da estrutura, da evolução e do dinamismo de economias regionais ou 

municipais. Vejamos como tal realidade se processa no município em análise. Para tan-

to, teremos como fonte o Ministério do Trabalho e Emprego (Relação Anual de Infor-

mações Sociais – RAIS – e do Cadastro de Empregados e Desempregados – CAGED), 

que desde 1985 oferece dados com regularidade. Algumas características locais acom-

panham a realidade nacional, tal como a de urbanização recente inerente à difusão do 

terciário. Assim sendo, nos três anos considerados para análise, 1991, 2000 e 2007, há 

predominância do setor no total de pessoas empregadas formalmente. Se considerarmos 

as pessoas ocupadas no comércio e nos serviços, somavam 46,5 % dos empregos for-

mais no ano de 2007. Se a estes somarmos os empregados na administração pública, o 

percentual sobe para 60%. 

Em 1990, os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) mostram 

que o número de vínculos formais em Mossoró foi de 18.591. Em 2008, esse estoque 

eleva-se para 83.443 (Tabela a seguir). Essa elevação no número de empregos foi 

acompanhada por uma elevação no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que 

passou de 0,635, em 1991, para 0,735, em 2000. Isso indica que houve uma elevação no 

número de empregos formais gerados no município e que foi acompanhada por melho-

rias nas variáveis de renda, educação e longevidade nos municípios, garantindo um au-

mento no grau de desenvolvimento social e nas condições de vida. 

 

Tabela 26 

 

EVOLUÇÃO do EMPREGO FORMAL em MOSSORÓ 

 

Empregos Formais 

1990 1994 2000 2004 2006 2008 

18.591 25.625 27.110 37.540 44.233 50.962 
         Fonte dos Dados: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 
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A partir dos anos de 1980, Mossoró se tornou o município norte-rio-grandense 

de grandes investimentos estatais, principalmente com a instalação da Petrobras, que 

aliado com o desenvolvimento da sua atividade salineira e do seu distrito industrial, 

proporcionou a implantação de várias indústrias.  

O estudo do emprego, desagregando os setores da economia (Indústria, Servi-

ços e Agropecuária), mostra a grande importância do setor de serviços na geração de 

empregos para Mossoró, seguido do setor da indústria e de agropecuária conforme apre-

sentam dados na tabela a seguir.  A análise de todo o período, 1990-2008, mostra que 

em todos os setores ocorreu um aumento absoluto dos empregos gerados, mas o nível de 

empregos para o setor de serviços se manteve sempre acima dos demais setores. Isso 

garante a posição de destaque de Mossoró no cenário regional como prestador de servi-

ços, complementando a atividade comercial entre as cidades de Natal e Fortaleza.  

O setor de agropecuária ganhou impulso a partir da criação do Polo da Fruti-

cultura Irrigada Açu/Mossoró. Esse projeto foi desenvolvido através da parceria do setor 

privado com o setor público, no qual o primeiro é responsável pela inserção da tecnolo-

gia necessária e o Estado é responsável pelo financiamento da infraestrutura de irrigação 

e criação de barragens. O Polo Açu/Mossoró é de grande importância no cenário esta-

dual devido a introdução de inovações tecnológicas e a conquista de mercados nacionais 

e estrangeiros. 

Tabela 27 

 

MOSSORÓ - PARTICIPAÇÃO dos SETORES ECONÔMICOS 

 
 1990 % 1994 % 2000 % 2004 % 2008 % 

Indústria  4702 25,3  6104 23,8   8587 31,7 10796 28,8 16366 32,1 

Agricultura  2662 14,3  5079 19,8   3487 12,8   4290 11,4   3982 7,8 

Serviços 10206 54,9 12459 48,6 15036 55,5 22454 59,8 30614 60,1 

Outros  1021 5,5 1983 7,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Fonte dos Dados: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). 

 

O setor primário da economia compreende o setor agropecuária de produção, 

reunindo as atividades de agricultura, pecuária e serviços relacionados. É o setor de me-

nor contribuição no número de empregos formais em Mossoró e este processo de gera-

ção de emprego e conforme tabela anterior tem apresentado uma trajetória de declínio 

no número de empregos nos últimos anos em comparação notadamente com os demais 

setores. Em 1990, o nível de empregos era de 2.662, e em 2008, este número aumenta 

para 3.982. Entre as razões desse aumento, tem-se a criação de projetos governamentais 

com o objetivo de estimular esta atividade produtiva e contribuir para o seu crescimen-
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to. Um importante projeto é o Polo de Desenvolvimento Integrado Açu/Mossoró, que 

foi criado em 1997 e é formado pelos municípios de Afonso Bezerra, Alto do Rodri-

gues, Açu, Baraúna, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá, Mossoró, Pendências, Serra do Mel e 

Upanema, tendo como centros urbanos mais dinâmicos as cidades de Mossoró e Açu.  

O polo da fruticultura irrigada cresceu devido à inserção de capital internacio-

nal e a adoção de tecnologias modernas de irrigação e adubação, transformando-se num 

polo exportador para a Europa e outros países. Assim, esse polo, que foi comandado por 

grandes empresas do ramo agropecuário (Fazenda São João, Maísa, Frunorte, Del Mon-

te, entre outras), tornou-se responsável pelo bom desempenho das exportações do Rio 

Grande do Norte, especialmente no que se refere a exportações de frutas como: melão e 

banana.  Ao analisar o setor de agropecuária na economia de Mossoró, verifica-se que 

este, apesar de ter aumentado o número absoluto de empregos formais, a sua participa-

ção relativa diminuiu, em 1985 correspondia a 13,65% da produção total, passando, em 

2000, para 12,86%.  

Entendemos conformar-se um equívoco afirmar que Mossoró é a Cidade do 

Agronegócio. Não devamos coloca-la, por exemplo, no mesmo âmbito de análises de 

outros municípios da região nordeste, tais como: Barreiras (BA), Formosa do Rio Preto 

(BA), e Luís Eduardo Magalhães
69

 (BA), ou ainda, de municipios de outras regiões: 

Sorriso (MT), Sapezal (MT) e Sinop
70

 (MT). Pois estas sim são as cidades do agronegó-

cio - elas tornaram-se o lócus da realização da produção agrícola moderna, pois, aten-

dem às demandas do consumo produtivo e principalmente são dotadas de funções para o 

bom atendimento às demandas do agronegócio e estas funções são hegemônicas sobre 

as demais. 

                                                 
69

 Luís Eduardo Magalhães possui apenas 60.105 habitantes (IBGE, 2010). O município era antes um 

pequeno povoado denominado Mimoso do Oeste, que passou em 03/12/1987 a ser distrito de Barreiras. 

Através da Lei n° 395/1997, em 17/11/1998, passou a denominação atual, cujo nome remete ao falecido 

filho do Senador Antônio Carlos Magalhães em 30/03/2000, pela Lei 7619/00. Possui a décima maior 

economia do estado da Bahia, sua região é responsável por sessenta por cento da produção de grãos do 

estado, sua renda per capita é uma das maiores do Brasil. O parque industrial é composto por empresas 

líderes em seus segmentos, inclusive quase vinte multinacionais. Entre as empresas pioneiras que se insta-

laram no município, temos a Cooperativa Agrícola de Cotia, a Ceval, indústria de beneficiamento de soja, 

mais tarde incorporada pela Bunge Alimentos e também a Cooperativa do Oeste de Minas Gerais. Sua 

agricultura é pujante, diversificada e de grande produtividade, possuindo grandes áreas irrigadas. Sua 

pecuária é de alta qualidade tanto na área genética como tecnológica.  

 
70

 Sinop possui 113.099 habitantes (IBGE, 2010). O município é resultado da política de ocupação da 

Amazônia Legal desenvolvida pelo Governo Federal da década de 1970. O seu nome deriva das letras 

iniciais da Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, empresa que idealizou e implantou o projeto rural 

da cidade. A fundação da cidade de Sinop ocorreu no dia 14 de setembro de 1974. 
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O agronegócio é uma economia importante para Mossoró, mas não hegemôni-

ca como em Sinop ou em Luís Eduardo Magalhães, pois, a atividade salineira e a indús-

tria do petróleo somada à agricultura irrigada induzem e fomentam o setor na atualidade 

de maior participação dentre os setores econômicos (Tabela 27) em Mossoró – o Terci-

ário. Quanto ao crescimento do emprego na indústria expresso na referida tabela, foi 

resultado da implantação de programas de governo para a ampliação da atividade indus-

trial no município. O número de empregos era de 4.702, em 1990, e eleva-se para 

16.366, em 2008.  

O extrativismo mineral elevou-se pela descoberta de petróleo na localidade do 

Canto do Amaro, em 1986, que consolida a atividade petrolífera no município e tornan-

do-o anos depois o maior campo produtor de petróleo em terra do Brasil. Com isso, 

Mossoró consolidou o Rio Grande do Norte como o terceiro maior produtor de petróleo 

do país. Devido a instalação da Petrobras, Mossoró recebeu outras empresas responsá-

veis pela prestação de serviços petrolíferos, que são de diversos portes: pequenas, mé-

dias e grandes e funcionam via processo de terceirização. Assim, Mossoró intensificou 

os serviços oferecidos à população para atender à demanda crescente, provocada pelo 

aumento do fluxo migratório que foi resultado da exploração petrolífera no município.  

A atividade petrolífera em Mossoró teve início no ano de 1979. Identificando as 

transformações que se deram no território em relação a indústria do petróleo, por ocasião 

de pesquisa realizada para a construção da dissertação de mestrado
71

 verificamos que, na 

época da instalação da empresa Petrobras, a cidade não oferecia nenhuma estrutura física 

de acomodação, centrada em um único local, preparado para atender à infraestrutura re-

quisitada por uma empresa de grande porte, nem tampouco para receber um contingente 

expressivo de funcionários. Para resolver provisoriamente tal situação, foram locados 

imóveis distribuídos em diferentes áreas da cidade, principalmente no bairro Alto de São 

Manoel e algumas salas comerciais no Centro. Em todos os depoimentos registrados nas 

entrevistas integrantes desta pesquisa, declarou-se que até a Petrobras chegar à cidade, 

esse bairro não tinha muita infraestrutura; era uma paisagem mista de área rural e área 

urbana. Anos depois, a empresa adquiriu uma área de 40 hectares nas proximidades da 

Comunidade de Bom Jesus, que seria, por lei municipal, transformada em bairro, deno-

minado de “Alto do Sumaré”, onde foi iniciada a construção da sede definitiva da em-

presa em Mossoró, concluindo-se as obras em 1990, quando foram feitas as primeiras 

                                                 
71

 Dissertação defendida no Programa de Pós Graduação em Geografia da UFRN em 2005, orientação 

Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes, titulada: Expansão Urbana de Mossoró: período de 1980 a 

2004. 
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mudanças. A sede foi erguida em uma área então desabitada e longe do centro, configu-

rando-se como uma grande construção isolada (Figura a seguir). Para que se tenha uma 

ideia, essa área não estava dentro do perímetro urbano, ou seja, legalmente era uma área 

rural, não incidindo, portanto, sobre ela o Imposto Territorial Urbano - IPTU. Contudo, a 

partir da aquisição dessa considerável gleba de terra pela Petrobras, a Prefeitura Munici-

pal determinou que a linha-limite da área urbana avançasse para além da rodovia Wilson 

Rosado (estrada do Contorno). Assim, toda aquela área que fazia parte da zona rural pas-

sou a inserir-se nos limites da área urbana do município. 

 

 
     Figura 91: Sede da Petrobras em Mossoró, Av. Wilson Rosado (Av. do Contorno), bairro Alto do  

                    Sumaré 

      Fonte: Petrobras. [s.d] 

 

 

O último perímetro urbano havia sido estabelecido na década de 1970, sendo, 

por meio do Decreto 09/75, criado o Bairro Abolição. Em 1980, foi definida outra deli-

mitação, através da Lei nº 44/80, a qual legitimou a nova zona urbana do município de 

Mossoró, consolidada pela presença de 23 bairros, e indicando as possibilidades de nova 

expansão, pela incorporação de comunidades rurais, que tendem a se transformar em 

bairros, como é o caso do bairro Bom Jesus, Alto do Sumaré, local de construção da se 

da Petrobras, e do Planalto 13 de Maio, bairro limítrofe. A expansão resultante desse 

processo caracteriza-se pelo crescimento acelerado do espaço ocupado pelo urbano, au-

mentando sua área territorial com a inclusão de áreas até então de características rurais. 
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Esses espaços sofrem profundas modificações estruturais, em termos ocupacionais e so-

ciais expressos pela indicação do aspecto de mudanças na estrutura socioeconômica. Tais 

modificações não apenas pela diminuição da participação da população economicamente 

ativa no setor primário, mas também em um aumento de pressões por emprego no setor 

secundário e, sobretudo, no terciário.  A estrutura alocada pela Petrobras no bairro Alto 

de São Manoel e a chegada das empresas a ela prestadoras de serviços, viabilizaram a 

construção e a ocupação do Conjunto Liberdade e do Conjunto IPE e o surgimento do 

bairro Planalto 13 de Maio. 
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                     Figura 92: Expansão Urbana de Mossoró                                                                               Elaboração: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. In: ROCHA, 2005. 

 

 



237 

 

 

Esse cenário do primeiro momento da chegada da empresa à cidade, em 1980, 

definiu-se com o crescimento do bairro Alto de São Manoel e, a partir de 1990, quando a 

Petrobras se instalou definitivamente no bairro Alto do Sumaré, promovendo a expansão 

deste.  Com a instalação definitiva da Petrobras em Mossoró, dezenas de outras empresas 

prestadoras de serviços no ramo petrolífero também chegaram à cidade, por causa do 

início e da intensificação das atividades de exploração de petróleo. A cidade recebeu 

intensivos incrementos populacionais, uma vez que esta atraiu para a cidade um conside-

rável número de pequenas, médias e grandes empresas.  

A exploração e a produção de petróleo em Mossoró confunde-se hoje com o 

próprio município. Os moradores declaram que existiu uma Mossoró antes da Petrobras 

e que existe outra depois da implantação da empresa Petrobras. Na atualidade a atividade 

petrolífera na cidade de Mossoró literalmente se dá entre as casas, as escolas e a circula-

ção de pessoas e animais, conforme se vê na figura a seguir: 

 

 
Figura 93: Unidade de bombeio na cidade de Mossoró, bairro Nova Betânia próxima a residências 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, set. 2011 

 

O setor de serviços é o de maior importância para Mossoró no que diz respeito 

à criação de empregos formais. Em 1990, o número de empregos formais era de 10.206 

e em 2008, esse número passa para 30.614, isso mostra a importância que o setor terciá-

rio na sustentação da economia local. Entre as atividades que mais geraram empregos 
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formais tem-se: o comércio varejista, administração pública e ensino. O comércio vare-

jista, entre 1985 e 2000, manteve sua posição como maior gerador de empregos formais, 

e sua participação também aumentou no período, de 25,48% para 30,15 %, respectiva-

mente.  

Um fator importante para o desenvolvimento do setor terciário em Mossoró, é 

a sua localização geográfica favorável, que situada entre o sertão e o litoral, possibilitou 

que o município torna-se um local de grande importância para o comércio local e regio-

nal. Mossoró vem constituindo-se num importante centro comercial, cuja característica 

marcante é a diversificação tanto de serviços, quanto de produção de insumos. 

Outro estudo tendo como referência o ano de 2007 foi realizado pelo IBGE – o 

Regiões de Influência de Cidades – Regic.  Buscando reconhecer as regiões de influên-

cia das cidades – o Regic segue uma metodologia a partir da classificação dos municí-

pios brasileiros, segundo uma ordem hierárquica: metrópoles, capitais regionais, sub-

centros regionais, centros de zona e centros locais. Mossoró foi considerada como capi-

tal regional tipo C, incluindo-se na região de influência de Natal (capital regional tipo 

A), a qual faz parte das regiões de influência de duas metrópoles regionais: Fortaleza e 

Recife. A posição geográfica, equidistante de Natal e de Fortaleza, assim como a histó-

rica presença de importantes atividades econômicas em sua região de influência, contri-

buem para que Mossoró ganhe destaque na rede urbana nordestina. De acordo com o 

documento Regic em referência a região Nordeste: 

 

Nesta região, as capitais tradicionalmente concentram a oferta de equipamen-

tos e serviços e são poucas as opções de centros de nível intermediário, ainda 

que deva ser notado que estes, apesar de poucos, são tradicionais, e exercem 

forte polarização em suas áreas, a exemplo de Campina Grande, Petrolina-

Juazeiro, Juazeiro do Norte-Crato-Barbalha e Mossoró. 

 

Os indicadores utilizados mostram que está havendo uma expansão do coman-

do exercido por Fortaleza e Natal associado às atividades econômicas presentes em 

Mossoró e municípios circunvizinhos, notadamente do agronegócio da fruticultura e da 

exploração do petróleo e gás, assim como a circulação da produção. 

Deve também ser mencionado que outros municípios, mesmo sem fazer parte 

da região de influência de Mossoró segundo os critérios adotados pelo IBGE, possuem 

relações de cunho comercial e de prestação de serviços, como é o caso dos municípios 

da região do Baixo Jaguaribe, no Ceará, fortemente associados a Mossoró em função do 

agronegócio da fruticultura, e os municípios do litoral leste cearense, tais como Aracati 

e Icapuí, onde a exploração do petróleo é comandada a partir da base da Petrobras situa-

da em Mossoró, evidenciando que entre esses espaços complexificam-se as teias forma-
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das pelos círculos de cooperação e circuitos espaciais da produção das respectivas ativi-

dades. 

Baseados em pesquisas realizadas diretamente na região, nos últimos anos, ob-

servamos que outros municípios, localizados nos vizinhos Estados do Ceará e da Paraí-

ba, fazem parte do espaço urbano não metropolitano organizado a partir de Mossoró, 

seja através das atividades do setor terciário por ele comandadas, associadas pelas ativi-

dades do agronegócio, da indústria do petróleo e a salineira. Configura-se, assim, uma 

rede de cidades associadas às principais atividades econômicas da região, cuja condição 

de atendimento às demandas por atividades comerciais e de serviços são atendidas. 

Nesse item concentramos nossa análise a partir dos dados obtidos junto à Regic 

2007 (publicado em 2008 pelo IBGE), considerando alguns dos indicadores utilizados, 

de modo a melhor compreender o papel de Mossoró em sua região de influência. A rede 

urbana composta por municípios sob a influência desse município organiza-se em qua-

tro níveis: Mossoró como capital regional; Açu, como subcentro regional; Apodi, Patu e 

Umarizal como centros de zona e todas as demais como centros locais.  

Entre os 39 municípios sob influência de Mossoró, no que se refere aos aspec-

tos demográficos, verifica-se uma forte concentração populacional em Mossoró, com 

mais de um terço do total. Entre os demais, somente um município tem mais do que 50 

mil habitantes, Açu com cerca de 51 mil habitantes. Apodi com cerca de 34 mil; Areia 

Branca e Baraúna próximos a 24 mil, seriam os outros municípios em destaque conside-

rando o total demográfico. Do restante, composto por pequenos municípios, onze têm 

população entre 10 e 20 mil pessoas e 24 têm menos de 10 mil habitantes. Desses últi-

mos, exatamente a metade (doze) têm população inferior a 5 mil habitantes (IBGE, 

2008).  

Os municípios com influência direta e mais intensa por Mossoró são: Areia 

Branca, Campo Grande, Baraúna, Caraúbas, Felipe Guerra, Frutuoso Gomes, Governa-

dor Dix-Sept Rosado, Grossos, Itaú, Janduís, Martins, Messias Targino, Olho-d'Água do 

Borges, Tibau, Serra do Mel, Upanema (Figura 94). 
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Figura 94: Mapa da área de influência de Mossoró 

Elaborado pela Autora a partir dos dados da Regic 2007 (IBGE, 2008) 

 

 

Mossoró possui uma clara e evidente posição de centralidade para a grande 

maioria dos indicadores utilizados, 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 com-

põem o PIB, mais de 65% são apurados em Mossoró; de um total de 72 tipos de ativi-

dades comerciais indicados pela Classificação Nacional de 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 

com internet na região encontram-se em Mossoró. 

A condição de centralidade de Mossoró pode ser ainda melhor comprovada se 

considerarmos as inter-relações apontadas pelos municípios sob sua influência no que se 

refere ao deslocamento desses para Mossoró, à realização de compras de bens de con-

sumo específicos, à realização de cursos de nível técnico e superior, à utilização de ser-

viços de saúde especializados, à compra de mercadorias para abastecimento dos peque-

nos comércios das cidades circunvizinhas. 

Dessa forma, uma especificidade de Mossoró diz respeito ao fato de que, na 

sua grande maioria, os territórios produtivos do sal, do petróleo e da fruticultura coman-

dados a partir de Mossoró encontram-se somente numa pequena parte no município, 
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uma vez que a maior parte se encontra no seu entorno, parte, inclusive, em outro Estado 

(CE). Mas, pelo espaço urbano de Mossoró passam todos os circuitos locais e regionais 

de produção dessas três atividades produtivas, os quais só se completam em várias ou-

tras partes do país e do mundo. São nítidos os rebatimentos na economia e no território, 

com reflexos nos padrões de urbanização e de reestruturação urbana e regional. 

Em relação ao PIB industrial e observando o contexto do estado, a tendência é 

que municípios como Mossoró cresçam e se distanciem ainda mais das demais cidades 

do estaco. A indústria de Mossoró deverá se fortalecer ainda mais, tomando como base 

investimentos em curso na segunda maior cidade do estado e nas regiões vizinhas em 

áreas como produção de cimento. Beneficiada por atividades ligadas ao setor de petró-

leo e gás e também pelo refino do sal, por exemplo, Mossoró alcançou em 2008 o maior 

PIB industrial do Rio Grande do Norte, ultrapassando Natal pela primeira vez na série 

histórica (1999 a 2008). O PIB industrial do município ultrapassou R$ 1,18 bilhão, en-

quanto o de Natal girou em torno de R$ 1,13 bilhão.  

O próprio ritmo de crescimento urbano de Mossoró contribuiu para a evolução 

do município em relação ao PIB. A construção civil está bastante aquecida. Enquanto 

isso Natal tem um setor industrial restrito e não tem muito espaço para um crescimento 

industrial futuro porque lhe falta espaço territorial. Já em Mossoró espaço territorial não 

é impedimento ao seu “desenvolvimento”. O Programa de Desenvolvimento Econômico 

do Município - PRODEM é responsável pela atração de investidores para distrito indus-

trial e distrito agroindustrial, localizados na BR-304 (saída para Fortaleza) e na RN-015, 

seja pela doação de áreas para construção e/ou isenção de tributos. No ano de 2005, 

apenas três empresas estavam instaladas nesses distritos no ano de 2012 são 34 empre-

sas presentes nos distritos industrial e agroindustrial. Dentre estas destacamos a indús-

tria de porcelanatos com  investimento de R$ 100 milhões do grupo Itagres, do estado 

de Santa Catarina, e 600 empregos gerados. 

Para atrair investimentos, a Prefeitura de Mossoró também realizou obras de 

infraestrutura urbana. Uma delas é o prolongamento da Avenida João da Escóssia, inici-

ando na BR-304. A obra viabilizou de imediato, a construção do shopping center da 

cidade, o Mossoró West Shopping – MWS, um investimento de R$ 55 milhões, hoje 

consolidado. O MWS é responsável por 1.200 empregos diretos e outros 3.500 indire-

tos. Mas o prolongamento da "João da Escóssia" não se limita à importância econômica 

da instalação no West Shopping. A nova avenida também viabilizou outros investimen-

tos, como o campus da Universidade Potiguar (UnP), hoje com cerca de seis mil alunos, 

a implantação de lojas comerciais de grandes redes varejistas (Bompreço, Atacadão, 
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Americanas, Wal-Mart, e de  condomínios residenciais como o Alphaville.  Outras áreas 

da cidade, no sentido oposto ao da BR 304, nas proximidades da sede da Petrobras, no 

bairro Alto do Sumaré, sentido BR 110 Mossoró / Baraúnas tem sido construído e lan-

çado diversos empreendimentos residenciais e muitos outros se anunciam para os pró-

ximos anos.  O território é alterado ora por expansão, concentração, diversificação e 

substituição de atividades pretéritas. A infraestrutura e a urbanização transformam os 

territórios ditos rurais em área urbanas e dinâmicas. Esta característica se vê nos contor-

nos em todos os sentidos da cidade de Mossoró conforme ilustramos alguns exemplos 

no Quadro e Figuras a seguir: 

Quadro 2 

MOSSORÓ - Bairros de maior expansão imobiliária  

e os maiores empreendimentos  

 

Bairro Empreendimento residencial 

Nova Betânia 
Alphaville 

Quintas do Lago 

Costa e Silva 
Eco Ville 

Ninho Residencial 

Alto do Sumaré 
Monte Olimpo 

Cidade Jardim 
                           Fonte: Pesquisa de campo da autora, período de 2010 a 2012 

 

 
Figura 95: Placa indicativa de empreendimentos imobiliários no Bairro Alto do Sumaré 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, set. 2012. 
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                                   Figura 96: Mapa de localização na cidade de Mossoró das áreas maiores números de empreendimentos imobiliários no período dos anos de 2005 a 2012 

                                 Elaboração: Aristotelina Pereira Barreto Rocha a partir de pesquisa de campo no ano de 2012. 
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O setor terciário mossoroense também foi aviltado nos últimos anos por meio 

de ações do governo municipal, que criou um calendário de eventos na cidade. Estes 

eventos, tais como Mossoró Cidade Junina, Festa da Liberdade, criação da Feira do Li-

vro, Feiras da Fruticultura e Industrial, motivou a criação de meios de hospedagens e 

assim consolidou o setor hoteleiro na cidade. Com demanda em alta, o setor hoteleiro, 

hoje com cerca de 2.200 leitos, receberá novos investimentos nos próximos anos com a 

expansão dos hotéis existentes. 

No período de 2005 a 2011, Mossoró recebeu seis novos investimentos neste 

segmento de serviços – os hotéis Villa Oeste, Vitória, Walley, Garbus e o Hotel Ibis do 

grupo empresarial francês Accor. A Prefeitura estimula o fortalecimento do setor hote-

leiro, e no caso da instalação do hotel Ibis, a Prefeitura doou o terreno. A doação está 

prevista nas regras do Programa de Desenvolvimento Econômico do Município (PRO-

DEM), criado pelo Governo Municipal para disponibilizar incentivos em infraestrutura 

às empresas interessadas em se instalar na cidade, assegurando condições para novos 

investimentos. Fica assim evidente que Mossoró no passado foi um centro regional – o 

Empório Comercial retoma essa posição de centro regional, agora com um novo status – 

a cidade do Terciário.  

 
Figura 97: Hotel Ibis, no Bairro Alto do São Manoel 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha, set. 2012. 
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Asseveramos que a acumulação de capital acrescida da ampliação dos lucros, 

incrementa a demanda por mão de obra, que, por conseguinte, inicia um processo de 

atração de população. Por sua vez, a população total da comunidade aumenta, criando 

então uma demanda adicional por novos serviços. Deste modo, o aumento da popula-

ção, criaram novas demandas infraestruturais. A arrecadação local será beneficiada em 

razão do aumento da população e da expansão da atividade econômica, melhorando a 

capacidade da comunidade em atrair novos negócios.  
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A GUISA DE CONCLUSÃO - GANHOS, PERDAS, ADEQUAÇÕES E O LEGA-

DO DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA EM ALTO DO RODRIGUES, GUAMARÉ 

E MOSSORÓ 

 

 

Falta a elite [...] brasileira uma estratégia de desenvolvimento 

[...] O debate politico é ralo e banal; as grandes questões naci-

onais não são objeto de debate e propostas consistentes [...] não 

existe um sistema republicano capaz de levar a nação adiante 

com esperança e com perspectiva construtiva do futuro
72

. 

Coutinho, L. 

 

 

 

Preferia que esta unidade não fosse nominada de “conclusão ou considerações 

finais”, são tão fortes, incisivas... Contudo, a formalidade das pesquisas acadêmicas 

sempre a requerem... Mas, pelo menos podemos dizer que é a guisa, pois em tempos de 

incertezas o que seria mesmo definitivo e certo? Nada. Isso mesmo, nada! As certezas 

que a pouco tínhamos como sólidas, desmancharam no ar, como exemplo, quando mui-

tas importantes vozes do ambiente científico alardeavam apocalipticamente em meados 

dos anos da década de 1970 que teríamos petróleo no Rio Grande do Norte por apenas 

mais trinta ou no máximo quarenta anos. O avanço tecnológico adiou esse prognóstico e 

outros agora são feitos – todos, digamos apenas a guisa de conclusão. Mas radicalismos 

a parte, nem tudo é a “guisa” ou projeção, temos a história, as estatísticas, os fatos, as 

pesquisas e estudos sólidos, a realidade do vivido que não deixam dúvidas em afirmar-

mos algo na forma de um ponto final, que pode ser um desafio para uma nova reflexão. 

Além do mais, a academia não se inclui no grupo do debate ralo e banal. 

Ao alcançarmos o momento de finalização, entre tantas reflexões que acodem à 

mente, uma questão impera soberana: por quanto tempo as territorialidades se manterá? 

Outros prognósticos podem ser colocados para o futuro, em meio a tantas mudanças que 

se atropelam em sucessão veloz, dando a impressão de que é a transição que se perpe-

tua? Mais uma vez, cabe reconhecer que a resposta pretendida não pode ser construída 

de uma perspectiva única: para tentar alcança-la, há que se entretecerem os fios que 

conduzem às razões e lógicas de ordem global, nacional, regional e local. 

As considerações a seguir a respeito da atividade petrolífera e a dinâmica terri-

torial no Rio Grande do Norte: numa análise dos municípios de Alto do Rodrigues, 

Guamaré e Mossoró, não foram construídas obedecendo esta ordem de análises dos mu-

                                                 
72

 Coutinho, L. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 jun. 2006. Folha Dinheiro, Caderno B, p. 4. Alçado à 

presidência do BNDES, em abril de 2007. 
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nicípios, nem tão pouco são todas totalmente desconhecidas até a presente página, pois, 

ora foram nas páginas anteriores mencionadas sem muita profundidade, ora foram insi-

nuadas, referidas, pois, naquele momento da pesquisa não tínhamos a certeza plena de 

todas as afirmativas... pela fragilidade dos dados ou das evidências, mas à luz de todas 

as considerações feitas e informações apresentadas, retomo, agora com mais proprieda-

de, face ao tempo, que tem a capacidade de prover amadurecimento das ideias confor-

madas nesse texto, proporcionado reconhecidamente  pelo trabalho de campo. Retomo 

infelizmente com algumas certezas que não gostaria de tê-las, tais como as condições 

sociais precárias que vivem boa parte da população de ricos municípios norte-rio-

grandense. Contudo, ressaltamos que nem todas as informações ou análises presentes 

em mais de duas centenas de páginas anteriores a estas, serão ratificadas, ressaltadas ou 

refutadas - é desnecessário, mas, há outras que “merecem” novas considerações, um 

outro olhar ou ainda, de ser acrescidas informações e reflexões. E que não se espere a 

possiblidade de apreensão da realidade ambígua e da intensa complexidade dos fatos 

espaciais (Mérenne-Schoumaker; Devillet, 2001, p.105), em toda sua abrangência e 

elementos constituintes, e em todos os correlatos arranjos interativos possíveis que o 

individuo poderia realizar. 

Concluímos com a constatação de que o impacto territorial da indústria do pe-

tróleo nos municípios partícipes desta atividade é bastante diferenciado no comparativo 

entre Alto do Rodrigues, Guamaré e Mossoró, devido principalmente a dois fatores:  

a) a formação histórica e econômica dos municípios produtores de petróleo;  

b) a ausência de gestão municipal com eficiência e lisura no uso dos vultosos recursos 

provenientes dos royalties.  

Diante dessa diversidade de fatores, temos consequentemente cenários munici-

pais diversos, expressos por territórios a serviço e mantidos pela indústria do petróleo 

ou a ausência deles.  

Nós geógrafos somos privilegiados por contarmos com o trabalho de campo e 

com a sensibilidade da acuidade visual forjada e desenvolvida por toda nossa formação 

– aquilo que nominamos de um “olhar geográfico”. As pesquisas in loco em Alto do 

Rodrigues revelou uma realidade não expressa, não tão clara nas estatísticas oficiais ou 

nas informações até então conhecidas sobre o município no início deste trabalho.  

Os altos valores que o município recebe provenientes dos royalties do petróleo 

e do ICMS e as mais de três décadas em que a empresa Petrobras desenvolve suas ativi-

dades no município, geraram expectativas de encontrarmos um município em condições 

socioeconômicas “confortáveis”, frente aos demais do nosso semiárido. Mas, os indica-
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dores positivos de sua economia, salvo raras exceções, não foram suficientes para es-

tender-se a sua sociedade - dinamizar a economia local, nem tão pouco determinar no-

vas formas e funções do espaço, produzindo territórios para si e criando novas redes de 

circulação de homens, ações, informações, empresas e mercadorias; pelo menos o quan-

to a sociedade esperava e compatível com a sua realidade financeira “pública e empre-

sarial”. 

Dentre os cenários que construímos para algumas questões identificadas em 

nossas análises, frutos do trabalho de campo; está a atividade cerâmica e a agrícola em 

Alto do Rodrigues. 

A indústria cerâmica e as olarias praticamente foram extintas – faliram. Sabe-

mos que uma rede de gasodutos margeiam o munícipio e que se o acesso ao gás natural 

fosse viabilizado como matriz energética, leia-se subsidiado pelo poder público
73

, a ati-

vidade ceramista seria retomada e certamente ampliada em Alto do Rodrigues, este ce-

nário é o que almeja os empresários locais.  

Quanto a atividade agrícola, as terras integrantes da Associação dos Irrigantes 

do Baixo-Açu (ADIBA) em Alto do Rodrigues, expressivo numero de Lotes estão sem 

cumprir a sua função original definidas no Projeto Baixo-Açu – produzir empregando o  

homem varzeano
74

. A ideia original era transportar água da recém inaugurada barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves em 1983, para libertar os agricultores da dependência dos 

fenômenos naturais de seca e chuva, transformando o Vele do Açu em um grande centro 

da agroindústria no Rio Grande do Norte. Mas o que aconteceu foram dos seis mil hec-

tares disponibilizados para se fazerem os lotes, apenas três mil foram de fato distribuí-

dos. Além disso, dentre os lotes ocupados há 500 hectares sem produção alguma, ren-

dendo apenas a titulo de especulação imobiliária. Um outro problema é a depredação 

dos canais que iriam abastecer os três mil hectares restantes, da chamada segunda etapa. 

Face esta realidade, na atualidade o Governo Estadual e a sociedade local têm discutido 

mecanismos de reverter esta situação. 

Construindo um cenário futuro, em que a indústria cerâmica seja reativada de 

forma sustentável e que a ADIBA seja produtiva privilegiando o pequeno produtor - 

Teríamos uma alternativa econômica para a sociedade local somada a indústria do pe-

tróleo? Ou como alternativa ao seu declínio? No presente trabalho não temos elementos 

para responder esta questão, fica assim a construção de cenários possíveis de alternati-
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 A nossa elite empresarial é secularmente dependente, pois acredita que o Estado é obrigado a prover 

todas as suas necessidades. 
74

 Manoel Rodrigues de Melo nominou na obra Terras de Camundá, o homem que vive nas/das várzeas 

dos rios Piranhas Açu de O Homem Varzeano. 
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vas para o desenvolvimento socioeconômico do município de Alto do Rodrigues exce-

tuando da indústria do petróleo. 

Identificamos ainda no município de Alto do Rodrigues, uma dependência 

econômica forte aos repasses dos royalties e do ICMS. E estes recursos até o presente 

parecem não terem sido “suficientes” para o gestor municipal dotar a sede municipal de 

escolas técnicas equipadas, de hospital e/ou uma maternidade, nem tão pouco atividades 

produtivas com a capacidade de gerar emprego e renda floresceram. Contraditoriamente 

quase que a totalidade do pequeno comércio e dos serviços do município são relaciona-

das com a indústria do petróleo. 

A indústria do petróleo criou territórios na cidade, induziu novos serviços, co-

mo as pousadas e os muitos cursos de qualificação de mão de obra para atender as ne-

cessidades do setor de petróleo e gás. Nas entrevistas realizadas com os proprietários de 

meios de hospedagens e dos restaurantes ou fornecedores de refeições, foi verificado 

que estes empreendimentos são na sua totalidade dependentes do setor de P & G. Con-

tratos são firmados para garantir acomodação e alimentação aos funcionários das em-

presas, principalmente as empresas terceirizadas pela Petrobras para execução de servi-

ços no município ou no seu entorno. Mas, a ocupação dos meios de hospedagens já fo-

ram bem maiores em anos anteriores e por conta desse fenômeno se deu a motivação e o 

surgimento de outras pousadas ou a ampliação das já existentes ao ser anunciado no 

início dos anos 2000 a construção da Termoaçu na cidade. A sua construção trouxe para 

a cidade centenas de trabalhadores e dezenas de empresas instalaram-se. 

Concluídas as obras de construção da Termoaçu, as empresas envolvidas com a 

obra deixaram a cidade, algumas não honraram seus contratos com pousadas, restauran-

tes e outros prestadores de serviços e ainda para o funcionamento da Termoaçu o núme-

ro de empregados foi bem aquém do esperado pela sociedade local. Ela é um enclave na 

cidade, não há sinergia com o território. Boa parte dos seus trabalhadores nem sequer 

moram ou consomem bens e serviços em Alto do Rodrigues – “aqui não tem boas esco-

las para os meus filhos [...] moro em Açu
75

” ou seja, os salários desses funcionários não 

são gastos no comercio local. 

Ressaltamos que a condição de enclave, a ausência de sinergia da empresa 

Termoaçu se dá no âmbito dos munícipes – do cotidiano da sociedade local, pois, aos 

cofres públicos o seu funcionamento faz bastante diferença em sua receita, conforme 

demonstra a tabela a seguir, que apresenta o repasse de ICMS no ano de 2012, em que 
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 Depoimento oral, por ocasião da pesquisa de campo de um dos trabalhadores da Termoaçu. Todos os 

dias sai um ônibus de Alto do Rodrigues transportando funcionários para Açu. 
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Alto do Rodrigues, dentre os 167 municípios do estado, ocupa a 11ª posição em valores 

de arrecadação. 

 

Tabela 28 

 

RIO GRANDE DO NORTE – ICMS – 2012 

 

Posição Município 

Valores 

(em R$ 

milhão) 

1 Natal 267,6 

2 Mossoró    91,2 

3 Guamaré    67,0 

4 Parnamirim    53,5 

5 São Gonçalo do Amarante    27,2 

6 Macaíba    25,1 

7 Macau    18,4 

8 Areia Branca    14,9 

9 Caicó    11,1 

10 Arês    10,5 

11 Alto do Rodrigues     9,4 

12 Baia Formosa     9,0 

13 Açu     8,4 

14 Currais Novos     6,6 

15 Ceará-Mirim     6,1 
                                Fonte: Seplan/RN 

  

Na tabela anterior, também chama a nossa atenção as boas posições dos muni-

cípios de Guamaré e Mossoró. Lembramos ainda que além deste recurso as prefeituras 

recebem outros, tais como o Fundo de Participação dos Municípios – FPM e o Imposto 

Sobre Serviços. 

Quanto a Guamaré além de sediar a Refinaria Potiguar Clara Camarão - RPCC 

também no último ano (2012) passou a produzir energia eólica, que tem empregado 

muitas pessoas para sua construção e implantação. 

O funcionamento da RPCC  elevou a arrecadação de ICMS, atraiu para o seu 

entorno empresas que distribuem e comercializam combustível, elevando sobremaneira 

o valor da terra, tendo em vista que “terra” é algo precioso no município, face suas con-

dições naturais – estuarinas, - rios, marés e dunas. Algumas destas empresas foi a Petro-

bras Transporte S.A. – Transpetro, a Brasilgás e a Bagam – todas relacionadas com ati-

vidades de armazenamento, transporte e comercialização de combustível, que para ga-

rantir uma melhor logística de atuação estão instaladas no entorno da área da RPCC. 

Estes territórios produzidos pela indústria do petróleo em Guamaré são muito recentes, 

originados nos anos de 2010 a 2012. Destacamos ainda a presença da empresa Ale 
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Combustíveis e outras dezenas que enviam diariamente dezenas de caminhões tanques 

para a compra de combustíveis. A vinda dessas empresas produziu territórios novos na 

cidade, tais como áreas até então de vegetação nativa tornaram-se áreas de garagens, 

galpões, locados ou próprios, com grande fluxo de transportes, homens e ações. 

As empresas de energia eólica que estão no município têm empregado muitas 

pessoas, contudo, não dimensionamos ainda qual o cenário futuro quando todas elas 

estiverem funcionando e interligadas ao sistema nacional de energia. Até o presente, o 

depoimento dos moradores é de otimismo, são soldadores, montadores, eletricistas, e 

tantos outros profissionais trabalhando no setor. Tememos que passado o período de 

construções e implantações dos aerogeradores, o contingente de trabalhadores requisita-

dos para o seu pleno funcionamento seja mínimo, face o nível tecnológico e moderno 

desta fonte energética, comportando-se o mercado de trabalho de forma semelhante a 

Termoaçu em Alto do Rodrigues. 

Semelhante a Alto do Rodrigues, Guamaré até o presente não investiu os altos 

recursos dos royalties que são depositados regiamente a cada 30 dias em sua conta ban-

cária em melhorias para os cidadãos guamareensens. Esta afirmativa pode ser comprova 

pelos indicadores sociais em ambos os municípios. 

O Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios - ISDM, elaborado pe-

la Fundação Getúlio Vargas – FGV com base em informações dos censos demográficos 

do IBGE e de números dos ministérios da Saúde e da Educação. Entre os anos de 2000 e 

2010 segundo o referido estudo, 121 municípios melhoraram os indicadores sociais; um 

deles – Serrinha permaneceu na mesma posição; e 45 desceram no ranking.  O municí-

pio que mais avançou foi Ipueira, na região Seridó, que passou de 3,60 para 4,54 e em 

segundo lugar foi Riacho da Cruz, que passou de 3,19 para 3,97 (Tabela 29, na página 

seguinte). Destacamos ainda que o município de Guamaré não está entre os municípios 

que apresentam as melhores condições sociais dentre a sua população. 

O ISDM é composto por cinco indicadores: Habitação, Renda, Trabalho, Saúde 

e Educação. No indicador correspondente a renda, por exemplo, os técnicos da FGV 

selecionaram duas variáveis para o comporem – a taxa de pobreza e a de pobreza ex-

trema em vez da renda domiciliar ou per capita, como é mais usual. Certamente a redu-

ção do indicador referente à pobreza extrema foi alterado por conta das politicas de in-

clusão social do governo federal, como o Bolsa Família que melhoraram a vida de mi-

lhões de pessoas, especialmente nos municípios mais pobres da região Nordeste do país. 
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Tabela 29 

 

INDICADOR SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – FGV (2012) 

 

Posição 

2010 
Município ISDM 

Posição 

2000 

1 Acari 5,24 11 

2 Natal 5,22 1 

3 São José do Seridó 5,21 9 

4 Parnamirim 5,12 3 

5 Caicó 5,08 2 

6 Mossoró 5,01 4 

7 Parelhas 5,01 10 

8 Carnaúba dos Dantas 4,99 5 

9 Jardim do Seridó 4,96 7 

10 Timbaúba dos Batistas 4,93 8 

11 Currais Novos 4,84 6 

12 Santana do Seridó 4,76 20 

13 Macau 4,75 12 

14 São Gonçalo do Amarante 4,74 16 

15 Pau dos Ferros 4,69 13 

16 Alto do Rodrigues 4,60 18 

17 Cruzeta 4,60 15 

18 Areia Branca 4,60 14 

19 São João do Sabugi 4,57 19 

20 Ipueira 4,54 77 

21 Equador 4,51 23 

22 Florânia 4,43 31 

23 Baia Formosa 4,42 55 

24 Goianinha 4,42 43 

25 Viçosa 4,40 50 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 2013. 

 

Verificamos ainda na tabela anterior que dentre os dez municípios com melhor 

Indicador Social de Desenvolvimento Humano, apenas um município é participante da 

indústria de petróleo e gás no estado, o município de Mossoró. Incoerentemente a tabela 

anterior não reflete os dados da Tabela 16 na página 108 do presente trabalho, que apre-

senta os municípios potiguares com maiores pib per capita, na sua grande maioria pro-

dutores de petróleo. E ainda, ressaltamos que dentre os 25 munícipios de melhor indica-

dor social, apenas 3 são produtores de petróleo. A inferência ao munícipio ser integrante 

da indústria do petróleo é de entendermos que ele tem uma capacidade financeira supe-

rior aos demais e assim com maior condição de reverter suas deficiências sociais.  No 

entanto, os indicadores apontam a desigualdade social, a pobreza e a miséria como ca-

racterística desta região, que persistem em plena era do petróleo.  

Quanto ao município de Mossoró, verificamos a expansão do setor terciário, 

que se fortalece no espaço urbano, ampliando uma classe média urbana engajada nas 
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atividades ligadas ao comércio, educação, saúde e administração pública, setores, por 

sua vez, expandidos, em grande parte, pela própria demanda exercida pelas classes soci-

ais urbanas, requerendo, ainda, o aumento e a melhoria das infraestruturas básicas, com 

consequente estimulo à vinda de mais pessoas para o espaço urbano.  

O Tripé que lastreia o terciário em Mossoró é representado pela indústria petro-

lífera, à atividade salineira e frutícola irrigada. É segundo tal lógica, pois, que avalio 

incorreta a afirmação de que Mossoró é a cidade do Petróleo, do Sal ou do Agronegó-

cio; a cidade é um polo regional com uma economia multivariada e de baixa dependên-

cia de uma única economia. 

O terciário em Mossoró é organizado e especializado a tal ponto que o comér-

cio tem a capacidade de oferecer insumos para as três economias - para a indústria do 

petróleo, a salineira e para a fruticultura irrigada. O setor educacional da mesma forma. 

caracteríza-se por uma formação aplicada, sobretudo, ao desenvolvimento de produtos e 

soluções tecnológicas voltados para a comunidade e para o setor produtivo. 

Os cursos, sejam técnico, de graduação ou de pós graduação, respondem as ne-

cessidades regional para as três economias, a saber:  

Universidade Potiguar – UnP: Engenharia de Produção,  Engenharia Ambiental, Enge-

nharia de Petróleo e Gás, Petróleo e Gás, Gestão Ambiental, Segurança no Trabalho; 

Universidade Federal do Semiárido – Ufersa: Agronomia, Biotecnologia, Ecologia, En-

genharia de Energia, Engenharia do Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Flo-

restal; 

Instituto Federal de Educação Tecnológica – IFRN: Petróleo e Gás, Eletrotécnica, Ges-

tão Ambiental, Práticas do Operador de Sonda de Produção e Operador de Sonda de 

Perfuração. 

No Rio Grande do Norte a indústria do petróleo certamente é em Mossoró que 

mais territórios produziu a seu serviço, como sediar os escritórios de representação das 

maiores empresas de Exploração e Produção de petróleo que estão instalada no Brasil; 

ou ter a capacidade de criar empresas de capital do setor de P & G para atender o mer-

cado regional e estas especializarem-se ponto de prestarem serviços em outros estados 

da federação, como a Vipetro. Mas, estes territórios criados, esta economia não enges-

sou Mossoró – não a paralisou. A cidade possui a dinâmica de atrair e mover outras 

economias simultaneamente à indústria do petróleo e este é o diferencial de Mossoró em 

detrimento a Alto do Rodrigues e a Guamaré. Como exemplo, temos o turismo de even-

tos, produzido claramente pelo governo municipal através de um calendário de festivi-

dades e comemorações que movimenta a economia. 
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O trabalho de campo realizado nos municípios de Alto do Rodrigues, Guamaré 

e Mossoró, nos permitiu participar das necessidades cotidianas – identificamos desassis-

tência em alguns setores básicos.  As carências identificadas foram muitas, e para cada 

município elegemos a que a mostra da sociedade entrevistada referenciaram como com-

prometedora a sua qualidade de vida e mais do que isso, de desrespeito e impedimento 

de exercício da cidadania. 

Em Alto do Rodrigues a cidade não dispõe de uma maternidade ou de hospital 

que realize partos, ou seja, não nasce criança na cidade assistida por um médico. Para 

tanto, a Prefeitura firmou convênio com o município de Macau, em que todas as parturi-

entes são transportadas para o município vizinho no momento do parto.  

Quanto a Guamaré a falta de água é o problema de maior queixa entre os mo-

radores do município, bem como a ausência de saneamento. Em alguns pontos da cida-

de ou das comunidades da zona rural, chega há 13 dias o tempo de desabastecimento. 

Em muitas ruas da cidade de Guamaré as águas servidas correm a céu aberto. Contradi-

toriamente, a água é um recurso abundante na cidade - a cidade está em uma área estua-

rina – rios, marés e fontes de água cortam e margeiam toda a cidade. A água é fonte 

para o desenvolvimento da carcinicultura e para a indústria do petróleo, mas a água 

abundante em Guamaré é salina e as águas doces superficiais estão impróprias para o 

consumo por conta do lançamento in natura dos esgotos. 

Mossoró, a segunda cidade do estado também apresenta problemas. Há um as-

pecto importante a ser mencionado e questionado referente a questão cotidiana de Mos-

soró bastante negativo e incompatível com a sua dimensão urbana e populacional de 

quase trezentos mil habitantes – é a ineficiência do transporte público. A ineficiência é 

tão grave que interfere negativamente na vida dos trabalhadores e dos estudantes da 

cidade.  

Muitos trabalhadores não se deslocam para suas moradias no horário do almo-

ço por exemplo, pela deficiência e ou ausência de transporte público e se assim o deci-

dissem fazer, teriam que utilizar o serviço de moto taxi, que cobra valores elevados em 

curtos percursos. 

 Por ocasião do trabalho de campo, entrevistamos estudantes que afirmam ser 

menos difícil o aluno residente nos municípios de Areia Branca e Grossos ou de comu-

nidades rurais de Mossoró descolocar-se para a universidade, do que o morador da pró-

pria cidade de Mossoró, haja vista, os municípios do entorno ou do interior de Mossoró 

dispor de ônibus para o transporte dos alunos. Mas, estes alunos também quando “per-

dem” o ônibus para as suas cidades de origem, solicitam carona aos motoristas que tra-
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fegam pela rodovia de acesso as universidades da cidade, a ponto de já transportarem 

placas sinalizando o nome da cidade de destino, a fim de favorecer a visualização e a 

comunicação entre caronista e motorista. A prática da “carona amiga” chega a ser natu-

ral e institucionalizada por pontos fixos – paradas, para a solicitação da gentileza.  

 

 
Figura 98: Estudantes pedindo carona, detalhes da placa em sua mão indicando seu destino e no meio fio  

              da avenida duas pequenas rampas de acesso da moto taxi a parada de transporte “coletivo” 

Foto: Aristotelina Pereira Barreto Rocha. nov. 2012. 

  

Somos todos testemunhas e cúmplices (ainda que passivos): as geografias, 

aquilo que vemos efetivamente, escancaram o que os números e os discursos insistem 

em escamotear: as desigualdades sócio espaciais. Nesse contexto, é difícil acreditar em 

números e feitos apregoados oficialmente, quando vemos (ou participamos de) fatos e 

situações que os desmentem.  

As considerações feitas até o momento permitem inferir que as mudanças ocor-

ridas na economia regional, nos últimos trinta anos, não alteraram os fatores estruturais 

que determinam e reproduzem as desigualdades socioespaciais, que produzem uma re-

gião radicalizada entre a pobreza e a riqueza, em que esta ultima não significou distri-

buição de renda, diversificação econômica ou geração de capazes de suprir o déficit 

histórico, embora ela tenha sido beneficiada com a variável tida como a mais importante 

para o desenvolvimento: o dinheiro. 
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Os municípios que integram a seletiva lista de recebedores de royalties são, de 

fato, privilegiados. As rendas petrolíferas que recebem, os colocam em uma posição 

orçamentária confortável, garantindo-lhes uma ampla capacidade de investimento. Ca-

pacidade esta, contudo, transitória, não somente pela finitude do recurso que lhes garan-

te estas rendas. As práticas dos gestores públicos comprovadas por alguns problemas 

aqui apontados, demonstram que estes gestores ainda não se deram conta da oportuni-

dade que tem escapado de suas mãos de investimento em educação, saúde, transporte, 

segurança e tantas outras necessidades de suas sociedades. Conformando-se em ficar na 

posição de rentistas. 

O que esta tese procurou investigar e demonstrar é que a indústria do petróleo 

cria territórios e esse processo e essa dinâmica não se explicam somente pelas determi-

nações do desenvolvimento capitalista no Brasil, no período enfocado, ou pelas suas 

tendências e características intrínsecas. Embora seu poder de condicionamento seja fun-

damental, o espaço das mediações das relações entre o território e a ação social, são 

decisivos para a sua conformação. 

O controle das compensações financeiras, oriundas da extração do petróleo, pe-

las administrações municipais, é o grande fato econômico da conjuntura atual da região. 

Seu controle se encontra nos grupos de poder incrustados nas administrações munici-

pais. O lócus do poder se deslocou da porteira da fazenda para o balcão da prefeitura. 

No entanto, a herança da tutela, do controle, da dependência, do uso privado, corporati-

vo, do dinheiro público, a fundo perdido, permanece como a marca das relações entre 

Estado e Sociedade, agora deslocado para a escala municipal, nas relações entre os Go-

vernos Municipais, detentores dos recursos públicos disponíveis, e a sociedade lo-

cal/regional. A prática regionalista, de monopólio dos recursos públicos se deslocou das 

frações de classe agrárias e agroindustriais para os grupos de poder nas administrações 

municipais.  

Tanto em Guamaré com em Alto do Rodrigues os agentes econômicos e sociais 

que se tornam sujeitos na dinâmica territorial são diretamente decorrentes da indústria 

do petróleo e gás. A ausência de uma definição política de direcionar a reestruturação 

econômica para criar as condições para o desenvolvimento desse setor faz com que a 

região se mantenha destituída de condições para o incremento industrial, sobretudo pela 

ausência de infraestrutura, e alheia à potencialidade que a extração petrolífera sinaliza. 

Ante a inércia das administrações municipais no Rio Grande do Norte, até a 

atualidade, foram os governos do estado e da União que promoveram a instalação de 

condições e infraestrutura essenciais para as necessidades da nova economia regional.  
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É importante ressaltar que a economia regional, do ponto de vista dos investi-

mentos públicos, é constituída pela estrutura produtiva e pelos investimentos realizados 

pelos três níveis governamentais existentes no país, que repercutem igualmente em toda 

uma região, mesmo quando realizados isoladamente em um município ou por uma ad-

ministração municipal. É essa uma particularidade da estrutura norte-rio-grandense, que 

se organiza por força das condições históricas, politicas, técnicas de uma determinada 

região, mas tem sua administração partilhada por administradores municipais. 

Do ponto de vista da economia regional, a administração municipal tem uma 

grande importância porque, ao mesmo tempo, é gestora do território e pode contribuir 

decisivamente com o estimulo ao desenvolvimento regional. Mas pode também ser um 

entrave, por não se comunicar e agir isoladamente. Esta ultima forma é a que prevalece 

na maioria das administrações municipais do estado, seja por falta de capacidade técnica 

e gerencial de seus gestores, seja por objetivos mais obscuros, notadamente o desejo de 

não dar visibilidade às formas como são geridos os recursos públicos sob sua responsa-

bilidade. 

Uma região tão complexa, tão rica e ao mesmo tempo tão pobre, faz-nos lem-

brarmos de algumas importantes análises voltadas para a região Nordeste, em que refe-

riram-se a mesma de “Nordestes
76

”, como fizeram Gilberto Freire (1958), Djacir de 

Menezes (1995), Manuel Correia de Andrade (1980), Mario Lacerda de Melo (1978) e 

mais recentemente Tania Bacelar (1997) e Zaidan Filho (2001). Guardando as devidas 

proporções, mas a convivência simultânea no mesmo território de riqueza e pobreza faz-

nos considerarmos estarmos diante de vários Rio Grande do Norte.  
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