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RESUMO

PESSANHA, R.M. A relação transescalar e multidimensional “Petróleo-Porto”
como produtora de novas territorialidades. 560 f. 2017. Tese (Doutorado) –
Programa de Políticas Públicas e Formação Humana, da Universidade do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
Esta tese analisa o setor de petróleo e suas fortes relações com o sistema
portuário e marítimo (em termos operacionais e comerciais), com o poder político
(Estado) e com a financeirização da economia (na superestrutura). A investigação
procurou trazer novos elementos para a compreensão da singularidade desta interrelação capitalista, lubrificada pelo petróleo, como produtora de novas territorialidades
e regionalidades. A observação empírica detalhou os movimentos do capital no
Estado do Rio de Janeiro e outros nós da extensa e imbricada rede de corporações
do setor petróleo a nível global. É uma tese sobre os movimentos do capital em meio
a fortes relações de poder, que traz inúmeras evidências para a importância dos
complexos portuários — e dos sistemas marítimos (até então pouco percebidos) —
na organização e impulso da indústria do petróleo, como grande dinamizadora do
capitalismo histórico, por meio de uma análise multidimensional sustentada
especialmente nas relações econômicas e da geopolítica da energia, tomando como
base temporal a década entre os anos 2006 e 2016. Partindo dessa temporalidade, a
tese identifica o setor petróleo como um dos principais eixos econômicos de
desenvolvimento do Brasil, com imensa capacidade de arrastar diversas outras
cadeias produtivas, vinculadas tanto à indústria quanto à infraestrutura; em especial,
a de circulação de mercadorias. A tese, dessa forma, confirma que a inter-relação
capitalista produz uma dinâmica econômico-socioespacial singular, com
características multidimensionais e transversais em termos de repercussão sobre o
território. Considera que esse movimento do capital, sua inter-setorialidade e a
particular territorialização produziram um circuito espacial de produção (do petróleo e
dos royalties), envolvendo três regiões do Estado do Rio de Janeiro (Metropolitana,
Baixadas Litorâneas e Norte Fluminense), que gera uma urbanização com aspectos
mais regionais.
Palavras-chaves: Petróleo. Porto. Economia Global. Financeirização. Reestruturação
Produtiva. Estado do Rio de Janeiro –ERJ. Novas Territorialidades.

ABSTRACT
PESSANHA, R.M. The trans-scale and multidimensional “Petroleum-Port”
relation as producer of new territorialities. 560 f. 2017. Tese (Doutorado) –
Programa de Políticas Públicas e Formação Humana, da Universidade do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
This thesis analyzes the petroleum sector and its strong relations with the port
and maritime system (in operational and commercial terms), with political power (State)
and with the financialization of the economy (in the superstructure). The research also
sought to bring new elements to the understanding of the singularity of this capitalist
interrelationship, lubricated by oil, as a producer of new territorialities and regionalities.
The empirical observation detailed the movements of capital in the State of Rio de
Janeiro (and other nodes) of the extensive and imbricated network of corporations in
the oil sector at a global level. A thesis on the movements of capital amidst strong
relations of power that brings innumerable evidences to the importance of the port
complexes - and the maritime systems - (until then little perceived) in the organization
and impetus of the petroleum industry, as a great dynamiser of historic capitalism.
Through a multidimensional analysis, based especially on the economic relations and
the geopolitics of energy, taking as a temporal basis the decade between the years
2006 and 2016. Starting from this temporality, the thesis identifies the petroleum sector
as one of the main economic development axes of Brazil, with enormous capacity to
drag on several other productive chains, linked to both industry and infrastructure,
especially the movement of goods. The thesis thus confirms that the capitalist
interrelationship produces a singular economic-socio-spatial dynamic, with
multidimensional and transversal characteristics, in terms of repercussion on the
territory. It considers that this movement of capital, its inter-sectoriality and the
particular territorialization, produced a space circuit of production (of the oil and the
royalties), involving three regions of the ERJ (Metropolitan, Coastal Low-lands and
North) that generates an urbanization with more regional aspects.
Keywords: Oil. Port. Global Economy. Financialization. Productive Restructuring.
RJState-ERJ. New Territorialities.
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INTRODUÇÃO

Esta tese busca trazer novos elementos de compreensão sobre um setor
extremamente poderoso em temos econômico e geopolítico, como o petróleo, que,
com forte relação com os sistemas portuário e naval, se estrutura dentro do sistema
capitalista e produz novas territorialidades. É uma tese sobre o fenômeno
“geoportóleo”.
A investigação da relação petróleo-porto, no marco temporal de uma década
(2007-2016), trouxe evidências sobre como o setor de petróleo se articula com os
poderes políticos nas diferentes escalas e, assim, vai desenvolvendo mecanismos
cada vez mais complexos, que levam à reprodução do capital em níveis colossais.
A tese busca aprofundar a compreensão sobre a forma com que o capitalismo,
em sua essência, se estrutura e amplia suas fronteiras de atuação e ganho de
acumulação. A pesquisa não apenas surge de um deleite intelectual ou acadêmico
em termos de produção científica. Ela nasce de um caso real e concreto surgido com
a instalação de uma grande infraestrutura portuária, que foi ampliando a sua relação
com a cadeia petrolífera na área litorânea do Açu, município de São João da Barra,
norte do estado do Rio de Janeiro.
Logo aos primeiros passos da investigação já se anunciavam e apontavam que
as respostas às indagações e inquietações que explicavam o empreendimento não se
dariam no âmbito local nem regional. Seria preciso percorrer as escalas e construir
interpretações mais amplas e com visão de totalidade.
Assim, a tese nasce como demanda real para além das acadêmicas. Uma
forma de oferecer contribuições para a construção de alternativas políticas, que
derivam da constatação sobre um conjunto enorme de contradições que a descrição
da tese oferece. O relato do desenvolvimento de uma cadeia produtiva com
articulações geopolíticas e globais ajuda a reinterpretar as contradições do
capitalismo, que em grande parte é sustentado pelo setor de petróleo. As
contradições, mais que reidentificadas, devem ser rechaçadas como pensamento
único de estruturar a vida e a civilização.
O modo de produção capitalista não pode ser “naturalizado” como se fosse
imutável no tempo e no espaço. Sendo um sistema construído socialmente, dia a dia,
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historicamente, ele pode sim ser modificado, transformado ou substituído (HARVEY,
2016).1
No tempo presente, alguém já disse que se vive não apenas mais uma crise
cíclica do sistema capitalista, que alterna as fases de expansão e colapso. Hoje,
estamos nos deparando com uma crise que seria fortemente epistemológica, além de
ser material e financeira.
Há uma confusão que mistura detalhes com a essencialidade. A fragmentação
do sistema informacional frustra a capacidade de interpretação. Coloca uma nuvem
que encoberta o essencial e impede que, epistemologicamente, construamos uma
concepção mental (HARVEY, 2011, P. 104)2 sobre a realidade e sobre os movimentos
no mundo contemporâneo.
Dessa forma, esta tese tenta dar conta e interpretar uma fração do sistema,
com investigações e análises setoriais, mas guarda sempre a inquietação e a
preocupação em não perder a visão da totalidade do sistema, de junção de dados e
indicadores empíricos com a materialidade pesquisada, sempre buscando a
construção de sínteses interpretativas sobre as esferas de atividades que levam ao
percurso do capitalismo real.
Guardou-se, em seu transcurso, a preocupação em se tentar ver a parte como
elemento do todo, para a construção de uma interpretação sobre as características,
pouco conhecidas, de uma fração do modo de produção capitalista e sobre a forma
como ela opera como capital espacial sobre o território, aí compreendido como o poder
do capital operando sobre a política e sobre as pessoas.
Enfim, se apresenta uma tese sobre os movimentos (circulação) do capital –
excedente que procura novas localizações - em meio a fortes relações de poder. Uma
tese que expõe o movimento do capital dentro de relações intersetoriais – lubrificada
pelo petróleo (ALTVATER, 2010) - em seu processo de busca de acumulação, através
dos espaços (ordenamento espaçotemporal, HARVEY, 2013, p.77) sob a forma de
1

HARVEY, David, em entrevista ao jornalista MARTINS, Miguel, para a Carta Capital, em 14 out.
2016. “Não acredito que Temer e Macri vão ficar muito tempo no poder”. David Harvey lamenta o
recrudescimento conservador no Brasil, mas confia que a força do neoliberalismo é passageira.
Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/internacional/201cnao-acredito-que-temer-tera-forcapolitica-por-muito-tempo201d.

2

HARVEY, David. 2011, p. 104, quando aponta as concepções mentais do mundo como uma das
sete “esferas de atividade” presentes na trajetória evolutiva do capitalismo. Sendo as demais:
tecnologias e formas de organização, relações sociais, arranjos institucionais e administrativos,
processos de produção e trabalho, relações com a natureza e reprodução da vida cotidiana e da
espécie.
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processos moleculares (sociometabolismo, MÉSZÁROS, 2002) que produzem, de
forma singular, novas dinâmicas sócio-política-econômica-territoriais.

O movimento do capital e o “andar de cima”, onde as altas finanças escolhem
os lugares para a sua valorização: o contexto interescalar

O capital não é um sujeito, assim como o capitalismo não é a multidão, mas
surge como relação coletiva entre os sujeitos. De forma similar, a exploração como
distopia se instalou na sociedade capitalista.
O capital como movimento e o capitalismo com a sua apropriação dos
excedentes e acumulações, para cada vez menos, vêm chegando a patamares
inimagináveis. O seu termo, sempre estimado como próximo, segue sendo empurrado
adiante.
Assiste-se no presente à ampliação da produtividade e à assunção do sistema
financeiro sobre a produção, junto com a transformação de quase tudo em
mercadoria,

dentro

de

um

sistema

praticamente

desregulado

pelas

vias

informacionais e acima das fronteiras dos Estados-nações.
Não há porque falar em tensão entre mercado e Estado num sistema
globalizado. Nesse sistema, a história do capitalismo foi mostrando que a captura de
um pelo outro foi se naturalizando, em conformidade com a linha da afirmação de
Braudel de que não haveria capitalismo sem Estado e este não triunfaria sem o
mercado.
No atual estágio de evolução do capitalismo, a articulação entre o mercado e o
Estado se ampliou, e junto se vive uma intensificação da financeirização. Essa
articulação parece estar produzindo um novo ciclo de “mercantilização financeirizada”,
que seria puxada pelo crédito e pelo consumo. Daí surge uma relação biunívoca,
puxada cada vez mais pelas altas finanças, relação que também amplia a captura e o
controle sobre o poder político e o Estado.
A ampliação dos oligopólios entre as corporações globais do setor petrolífero,
assim como o aumento do controle do sistema financeiro sobre as grandes petroleiras
privadas, sobre os sistemas portuários e navais, e ainda a geração de energia
compõem o contexto mais geral em que esta tese se situa. Assim, os negócios
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relativos a essas áreas se concentram (verticalizam) e ampliam o poder do setor
financeiro sobre a produção.
Há uma grande preocupação com o avanço dos ganhos do sistema financeiro
sobre o produtivo em todo o mundo, ampliando o interesse sobre o rentismo, sobre a
valorização do dinheiro, muito mais do que sobre a produção em si que havia na etapa
anterior do capitalismo. Isso se dá tanto sobre as nações centrais quanto naquelas de
capitalismo tardio como o Brasil. Porém, especificamente no setor do petróleo, a
situação tende a ser mais grave pelo peso geopolítico que envolve ainda a renda
petrolífera, que sempre foi motivo de disputa entre o Estado e as corporações.
A fase de colapso do ciclo petro-econômico — e da economia como um todo
pelo mundo — fez com que os investimentos de capital no setor de petróleo tenham
sofrido cortes do extraordinário volume de US$ 1 trilhão, segundo a consultoria
escocesa Wood Mackenzie.3 Diante dessa realidade, torna-se um pouco menos
complexo enxergar os caminhos dos dinheiros. Ora o dinheiro aporta sob a forma de
capital físico na economia real e na produção material, através de instalações e
infraestruturas, na fase de expansão, ora recolhe os excedentes durante as crises que
impõem sacrifícios às populações, para em seguida retornar para o andar superior,
das altas finanças. Como capital fictício ele passa a controlar as ações das grandes
corporações e mesmo dos Estados-nações. Nesse processo, a financeirização da
economia global foi avançando — quase sem limites —, ignorando regulações sobre
as corporações, as nações e a vida das pessoas.
Dessa forma, os fundos financeiros controladores das empresas exigem mais
e mais rentabilidade na produção material, mesmo que para isso se tenha que migrar
das instalações e da produção material. Automatizam a produção, passam a pagar
menores salários e admitem o quase trabalho escravo.
No meio disso, o capital financeiro e suas corporações agem junto dos
governos das nações que possuem hegemonia e capacidade de controle sobre os
outros para derrubar e tirar do caminho os governos dos estados-nacionais que
resistem a essa lógica. E, desse modo, aproveitam as vulnerabilidades internas, tanto
econômicas quanto políticas, para impor novos governantes, trocando-os por aqueles

3

Matéria na Bloomberg em 26 de agosto de 2016. KATAKEY, Rakteem. Fusões e aquisições estão
de volta no setor do petróleo: “setor eliminou US$ 1 trilhão em gastos para proteger seu balanço
durante a crise”. Disponível em: https://www.bloomberg.com.br/2016/08/26/fusoes-e-aquisicoesestao-de-volta-no-setor-petroleo/.
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que admitem uma total subserviência à lógica, assim como a conhecida "ponte para
o futuro"4.
Algumas nações, como o Brasil, estavam na direção e busca de construção de
um mínimo de estado de bem-estar social. Trabalhava para reduzir as desigualdades,
fazia inclusão social e foi podada. Simultaneamente, as nações que já viviam
no “welfare state” nas chamadas economias centrais estão cada vez mais sentindo a
regressão da qualidade de vida e de direitos sociais conquistados desde o pós-guerra.
A captura dos fundos públicos e o “surgimento do antivalor” já foi esmiuçado
por Oliveira (1988) em seu ensaio clássico, ao descrever o movimento do “capital
especulativo-parasitário chupando o trabalho vivo”. Oliveira questionou o que foi
chamado de Welfare-State, como consequência das políticas originalmente
anticíclicas. Para ele, estas políticas passaram a se constituir no padrão de
financiamento da economia capitalista fazendo surgir o “Estado-Providência”, como
marca dessa captura dos fundos públicos, que foram se “tornando insubstituíveis nos
vetores da expansão econômica (OLIVEIRA, 1988, p.11)
Alves (2016, p.2)5, duas décadas depois, ao analisar a crise de 2008/2009,
subprime, chegava a conclusões semelhantes. Para Alves, não se tratou de uma crise
de hegemonia financeira, ao contrário, na prática teria demonstrado a capacidade
hegemônica do capital especulativo-parasitário em articular uma saída política para a
crise financeira global, capturando o Fundo Público a seu dispor. “Foram trilhões de
dólares dos bancos centrais dos EUA e União Europeia para ‘salvar’ os bancos
debilitados pelo estouro da bolha especulativa do subprime”. Dessa forma, o capital
financeiro ampliou suas condições de acumulação de capital. Segundo Alves (2016),
o caso de 2008/2009 se diferencia da crise de 1929 quando o capital financeiro não
teria conseguido impor a sua agenda política para sair da crise da economia mundial,
abrindo espaço para o capital produtivo na lógica keynesiana. Portanto, para o autor,
observando de forma comparativa, a crise de 2008/2009 reflete uma hegemonia plena

4

Título do documento lançado em 29 de outubro de 2015 pelo PMDB para sinalizar mudanças prómercado que embalaram o apoio político do setores empresariais ao impeachment da presidente
Dilma. Disponível em: <http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A428.10.15-Online.pdf>.

5

ALVES, Giovanni (2016). O grande assalto ao Fundo Público no Brasil. Publicado no blog da editora
BoiTempo em 16 de agosto de 2016. Disponível em: https://blogdaboitempo.com.br/2016/08/16/ogrande-assalto-ao-fundo-publico-no-brasil/.
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do capital financeiro, por conta do seu enraizamento político-institucional e cultural no
bloco do capitalismo global.
O quadro chega a tal ponto que espanta até quem conhece de perto as
artimanhas do capital financeiro. Em matéria do jornal Valor, publicada em 06/09/16,
o jornalista Assis Moreira, que cobria o encontro do G-20 na China, expôs a fala do
premiê da Austrália, Malcolm Turnbul, ex-executivo do banco americano Goldman
Sachs: “é preciso civilizar o capitalismo”6. Na mesma linha escreve o editor7 do
Financial Times, jornal de quem acompanha as altas finanças do capitalismo central,
em artigo no dia 31/08/2016:
Crescimentos amplamente compartilhados das rendas reais desempenharam
um papel vital na legitimação do capitalismo e na estabilização da
democracia. Hoje, porém, o capitalismo está se defrontando com dificuldades
muito maiores para gerar avanços de prosperidade. Ao contrário, são
crescentes as evidências de desigualdade e declínio do crescimento da
produtividade. Essa poção venenosa torna a democracia intolerante e o
capitalismo, ilegítimo [...] Deixados a si mesmos, os capitalistas não limitarão
suas atividades a nenhuma jurisdição [...] A democracia é igualitária, o
capitalismo é desigual. Se a economia fracassa, a maioria das pessoas pode
escolher o autoritarismo. A legitimidade dos nossos sistemas políticos
democráticos, as políticas econômicas precisam ser orientadas visando à
promoção dos interesses de muitos, e não de poucos [...] Se os resultados
econômicos se tornam muito desiguais, os riscos podem transformar a
democracia em plutocracia. (WOLF, 2016)

Em direção similar, Kwan (2016), ao analisar a deliberação do Reino Unido de
sair da

Comunidade

Europeia, decisão

a

que chamou

de

“BRexplosão

antiglobalização”8, disse que
o mercado tende a expandir-se geograficamente, com os atores perseguindo
ganhos econômicos, e o Estado quer manter tudo e todos em ordem dentro
do território que controla [...] o Estado é mercado global sem fissuras, mas
não é possível viver num país deixado vulnerável a todas as consequências
negativas da globalização sem limites [...] A insatisfação social e política
seguirá crescendo em todo o mundo, até que voltemos a colocar a relação
6

Matéria do jornal Valor em 06/09/2016, p.A9. MOREIRA, Assis. Tendência antiglobalização
preocupa. Disponível em: http://www.valor.com.br/internacional/4700369/tendencia-antiglobalizacaopreocupa.

7

WOLF, Martin (2016). Tensões entre capitalismo e democracia. Publicado no Financial Times e
republicado no jornal Valor em 31 de agosto de 2016, p.A11. Disponível em:
http://www.valor.com.br/internacional/4700369/tendencia-antiglobalizacao-preocupa.

8

Artigo Brexplosão antiglobalização é de autoria de KWAN, Yoon Y. (2016). O autor foi ministro de
Assuntos Exteriores da Coreia do Sul e é professor de Relações Internacionais da Universidade
Nacional de Seul. Publicado no site Oriente Mídia em 6 de julho de 2016. Disponível em:
http://www.orientemidia.org/brexplosao-antiglobalizacao/
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estado-mercado num ponto de equilíbrio saudável. O problema é que
ninguém sabe como fazê-lo mais bem feito. (KWAN, 2016)

As interpretações da conjuntura trazem como questionamentos centrais a
questão da ampliação da financeirização, cooptação do poder político (estados) e a
fragilização da democracia e dos mecanismos de regulação, temas subjacentes com
os quais esta tese se defronta. Eles são cada vez mais preocupantes e assustam até
aqueles que desejam a sobrevivência do sistema. O capital desterritorializado — que
comanda o capitalismo global — opera numa instância acima das unidades territoriais
nacionais e regionais, dos Estados-nações, embora se articule com aquelas
hegemônicas, na estratégia de abrir mercados e construir novos espaços para o
capital global (ALVES, 2016, P.3).
O movimento da financeirização deve ser entendido em dois momentos. Um
primeiro quando ele desce ao território para produzir valor e ganha a forma de capital
fixo e, em seguida, este de desterritorialização em que ele volta a subir de andar e
percorre as fases do ciclo econômico entre as fases de expansão e a de crise ou
colapso. É como se houvesse um enraizamento e desenraizamento.9 No topo se
encontram as altas finanças, onde o sistema financeiro domina, como antimercado,
onde o dono do dinheiro encontra o dono do poder político (ARRIGUI, 1997). Na base
é onde há a efetiva aplicação do capital fixo sobre o território e acontece a produção
material e o ciclo de reprodução social. É onde se tem a produção de novas
territorialidades e regionalidades. A etapa intermediária é aquela em que atuam a
economia de mercado e a circulação.

9

Argumentos apresentados e debatidos durante o XIV Seminário Internacional de la Rede
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio, acontecido em Monterrey,
México entre 3 e 7 de outubro de 2016. Comunicação de DINIZ, Nelson e RIBEIRO, L.C.Q com o
título “Financeirização, Mercantilização e Reestruturações Sócio-Territoriais: reflexões a partir do
enfoque dos Ciclos Sistêmico de Acumulação – CSA”.
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Figura 1 - Esquema da pirâmide do movimento do capital.

Fonte: Elaboração do autor, inspirado em Arrighi (1997).

É exatamente nesse contexto mais amplo que esta tese busca compreender os
efeitos da economia global e os investimentos dos fundos financeiros (no topo da
pirâmide) sobre os setores produtivos do petróleo (produção material) e sobre o
sistema portuário (circulação)/naval (produção material), identificando os movimentos
que geram repercussões sobre o espaço nacional e uma de suas frações
subnacionais, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ), em que acontecem a territorialização
e o enraizamento fixo do capital. Este, a seguir, já valorizado novamente sobe, tornase capital financeiro no movimento de desenraizamento ou desterritorialização.
Esta tese descreve a materialidade do movimento do capital global, suas
características e os efeitos que produz sobre o espaço, as formas adotadas na
movimentação do capital, além de descrever os métodos utilizados para captura dos
fundos públicos e como se efetiva a apropriação dos excedentes das economias
regionais no processo de ampliação dos lucros e das acumulações. Como lembra
Harvey (2013, p.479), a localização é socialmente produzida, e a produção de
configurações espaciais (que a nossa hipótese levanta) é o “momento ativo” dentro
da dinâmica temporal geral de acumulação e da reprodução social. A hipótese aqui
investigada é que existem formas e movimentos que são característicos da atuação
dos setores expressos especialmente pela relação petróleo-porto. Trata-se de dois
setores complementares, em que se tem atuação predominante de corporações
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oligopolizadas e globais — controladas e dependentes (mais que antes) — dos
capitais (fundos) financeiros, que nos seus movimentos de valorização usam e
abusam do território (geografia das corporações).

O contexto nacional: a tentativa do Brasil de surfar na onda global diante do
risco de sofrer o “caixote”

A tese trabalha com o marco temporal de uma década entre 2007 e 2016.
Nesse intervalo o Brasil vive fases distintas do ciclo econômico, com um primeiro
período de expansão e outro, mais recente (em 2016 com duração de dois anos), um
período de colapso, o qual, grosso modo, é uma espécie de desdobramento, mesmo
que tardio, da crise financeira global de 2008/2009, que na ocasião foi enfrentada com
medidas anticíclicas e desonerações fiscais adotadas pelo governo federal, as quais,
a partir de 2014, passaram a cobrar a conta.
Os dois setores (petróleo e sistemas portuários), nos quais a tese ancora a sua
análise, se inserem em duas das quatro fronteiras de expansão da economia
brasileira, na interpretação do professor e economista Biechowlski (2012) 10, assim
resumidamente descritas:
1) Crescimento com inclusão social, redistribuição e consumo de massa;
2) Matriz da expansão centrada na indústria do petróleo (Em 2015 equivalente a 13%
PIB Nacional e 33% PIB do ERJ);
3) Investimentos em Infraestrutura (IE) para atender fluxo de cargas e mobilidade;
4) Programa de exportações (mineral, agronegócio: soja, milho e carne).
Assim, se projetou aproveitar o boom das commodities, em que o Brasil é forte,
para construir uma inserção do país na economia global, mesmo com limitações em
participar das cadeias de valor. As quatro fronteiras de alguma forma demandam as
atividades portuárias e com elas se relacionam como infraestruturas que servem como

Ricardo Biechowlski professor da UFRJ, em palestra (mesa-redonda) com o tema
“Desenvolvimento e o neodesenvolvimentismo”, realizada no dia 9 de outubro de 2012, no Teatro
Casa Grande, Rio de Janeiro, por organização do Centro Celso Furtado. O evento coordenado pelo
ex-senador Roberto Saturnino Braga contou ainda a participação da cientista política Vera Cepêda,
da UFSCar e do coordenador do MST João Pedro Stédile. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=f6c7vNzOu78>.

10
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base de apoio à exploração de petróleo ou às exportações de commodities, junto com
outros modais de transporte, assim como às importações de mercadorias. Já a
fronteira da economia da cadeia do petróleo, da exploração até a distribuição de
derivados, possui um enorme poder de arrasto na área industrial e serviços. A “Política
de Conteúdo Local” (PCL)11 arrastou e renovou a indústria naval, além de outras que
foram por ela arrastadas.
Esse intuito de participação do Brasil na economia globalizada levou a um
conjunto expressivo de mudanças políticas, que podem ser analisadas por duas óticas
distintas. A primeira é a que define as políticas dos governos petistas a partir de 2003
como pós-neoliberais, que se esforçaram por tentar incluir o Brasil, de forma não
subordinada, na dinâmica internacional, fazendo o país arriscar-se a surfar sobre a
onda de crescimento global (aproveitando-se do boom das commodities), em busca
de integração a novos mercados. É nessa conjuntura de identificação da necessidade
de uma etapa de transição que teria sido planejada a oportunidade do Brasil surfar na
onda global do crescimento. Nesse contexto é que se inclui a indústria do petróleo e
a infraestrutura portuária como elementos estratégicos para que o Brasil para
aproveitar de forma mais efetiva, a “janela de oportunidades”.
A segunda e oposta leitura interpreta que, nestes governos (Lula 1 e 2 e Dilma
1), teria sido mantido o núcleo duro da política econômica neoliberal de Fernando
Henrique Cardoso (FHC). Nessa visão, o governo federal teria mantido na prática o
Estado relativamente privatizado, chegando a avançar na abertura para os fluxos de
capital internacional. Tudo isso estaria facilitando a captura do enorme excedente
brasileiro, sob a égide, mais uma vez, da subordinação e da reprodução do
subdesenvolvimento, segundo a lógica da dependência e da relação entre periferia e
centro do capitalismo. Ações que estariam permitindo (em 2016 e 2017) uma rápida
reversão das políticas distributivas adotadas entre 2003 e 2015 nestes governos.
A primeira ótica enseja a visão de Sader (2013, p.141), que afirma que o campo
político se polarizou entre o governo e seu modelo econômico-social, com suas
políticas de integração regional e um Estado indutor do crescimento econômico e
garantidor dos direitos sociais. Sobre as políticas nacionais de desenvolvimento no
A Política de Conteúdo Local (local aí entendido como nacional), que será analisada adiante, se
trata de um conjunto de exigências, segundo as quais as empresas do setor de petróleo foram
obrigadas a adquirir materiais, equipamentos e serviços de empresas instaladas no Brasil, a fim de
ter autorização para desenvolver seus projetos de exploração de petróleo no Brasil. Normas que
são reguladas e fiscalizadas pela ANP.
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período dos governos Lula e Dilma, Bacelar (2013) recorda as três heranças históricas
do desenvolvimento econômico brasileiro descritas por Celso Furtado, afirmando que
elas começaram a ser enfrentadas nos governos Lula e Dilma: i) a forte concentração
nos espaços litorâneos; ii) a diversidade regional e iii) a desigualdade regional. Bacelar
insiste que, mesmo com o enfrentamento, a dimensão territorial do desenvolvimento
continua sendo um desafio, apesar das tendências positivas.
Fiori (2013, p.40) também identifica avanços na política externa brasileira, que
teria valorizado o Mercosul, embora tivesse observado duas outras alternativas: i) a
de que o Brasil pudesse se transformar numa economia exportadora de petróleo,
alimento e commodities, uma espécie de “periferia de luxo” das grandes potências
compradoras (como foram antes a Austrália e o Canadá, mesmo após se
industrializarem), e ii) a do Brasil ter a capacidade e possibilidade de construir um
caminho alternativo e novo dentro da América Latina, de alguma forma similar ao da
economia norte-americana, que possui excelente dotação de recursos naturais
estratégicos e que soube combinar uma indústria de alto valor agregado com um setor
produtor de alimentos e commodities.
No entanto, existiram questionamentos sobre esse complexo processo de
inserção do Brasil na geopolítica mundial e na superação do subdesenvolvimento e
da lógica da subordinação (MARTINS, 2012; 2013). Se apoiando na Teoria da
Dependência, Martins argui a forma de modernização da economia brasileira pós2003, centrada na exportação de commodities surgida com a “janela de
oportunidades”. Assim, insistia no rompimento com o núcleo duro das propostas
neoliberais e com a desprivatização do Estado, em favor do desenvolvimento pleno
com redução das desigualdades - numa concertação nacional - mesmo no
capitalismo, desde que autônomo, entendendo que assim, se poderia evitar que toda
a América Latina continuasse condenada ao subdesenvolvimento. É nesse contexto
de dependência, em outras palavras, utilizando-se de expressões com metáforas, de
tentar surfar a onda global, mesmo correndo o risco de ser mais uma vez encaixotado
pelo capital financeiro e pela nação hegemônica e as centrais ao seu redor. O projeto
de redistribuição de renda e combate à desigualdade social foi interrompido. De certa
forma, o “caixote” chegou por meio do processo político que desencadeou o
impedimento e afastamento da presidente Dilma Roussef, com o país voltando a um
liberalismo ainda mais acentuado e radical que aquele visto nos dois mandatos de
governo de FHC, entre 1995 e 2002.

43

Antes do vagalhão da nova onda liberalizante que se vê agora com o governo Temer,
ambas as partes, tanto os que acreditavam na janela de oportunidades da onda global
quanto seus críticos, reconheciam a necessidade de uma etapa de transição como
estratégia diante da hipótese de uma inflexão radical na economia que seria temida
pelas consequências que muitos consideram na ocasião como imprevisíveis. A visão
pós-neoliberal defendia que estaria em curso uma forma gradual de implantação de
mudanças na economia e na sociedade. Assim, só após a transição na janela
histórica, se caminharia para o aprofundamento das mudanças.
Hoje, no segundo semestre de 2016, a interpretação da conjuntura quase varre
as hipóteses construídas na fase de expansão da economia. O atordoamento gerado
pela nova onda liberal dificulta as interpretações sobre o projeto de nação e
desenvolvimento diante do elevado grau de dependência e subordinação que o Brasil
parece ter voltado a viver no período da virada 2016/2017. Vale ainda observar que o
imbróglio político, que ganhou volume e peso, nasceu com a “Operação Lava Jato”
sobre os desvios na Petrobras e na indústria do petróleo e tudo que ela vinha
arrastando em termos de contratos de construção e engenharia com as grandes
empresas do setor.
Interessante ainda observar que os projetos portuários podem servir a um ou
outro propósito. Esses projetos são uma forma de tentar aproveitar a janela para atuar
de forma mais soberana no horizonte externo, mas podem também colaborar no
processo de drenagem das nossas riquezas e na onda liberalizante para abrir os
mercados às importações. Hoje, a crise do preço do petróleo amorteceu — mesmo
que temporariamente — as grandes vantagens e resultados que as reservas do présal podem trazer à nação. Somada à crise política e aos problemas da Petrobras, a
desvalorização

cambial

tornou

nossas

empresas

baratas

e,

assim,

a

desnacionalização e privatização ganham força, junto com a entrega em partes da
maior empresa brasileira, a Petrobras, sob o argumento da necessidade de
saneamento de suas dívidas. Entre os países chamados de “mercados emergentes”,
o Brasil será o que sofrerá a mais forte pressão para a captura dos excedentes
gerados pela inclusão social e pelas outras três fronteiras na fase de expansão da
economia.
A energia (petróleo), com forte elemento da geopolítica, pode ter contribuído
para a instalação da crise política que culminou no impedimento de uma governante
eleita, com a forte disposição de derrubar as bases do projeto nacional
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desenvolvimentista, que buscou surfar na onda da valorização das commodities. A
nação foi pega no contrapé da ampliação de suas reservas petrolíferas, com uma forte
polarização e acirramento no debate político e de gestão nacional. Foi nesse contexto
nacional macroeconômico e político da fase de expansão da economia que o
problema e a hipótese ganharam musculatura.
Ainda assim os portos e a exploração de petróleo logo adiante voltarão a ser
atividades econômicas fortes no país, porém com o desenvolvimento novamente
ancorado nas bases da dependência e da subordinação. O Brasil é um país
continental com grande população e por isso precisa muito de energia. É o quarto
maior mercado consumidor de combustíveis automotivos do mundo. Isso demanda
uma forte base industrial para beneficiamento e processamento do petróleo e gás.
Essa cadeia puxa ainda uma enorme infraestrutura de redes de escoamento e
distribuição, entre as quais se situam os sistemas portuários e navais, além dos
terminais e reservatórios para estocagem próximos aos centros de consumo.12
Tudo isso reforça a hipótese aqui apresentada de que a relação petróleo-porto
é ampla e ultrapassa questões conjunturais. Mesmo que o país venha a fazer opção
por abrir mão da parte industrial para refino importando os derivados, as demais
infraestruturas continuarão sendo demandadas, assim que ultrapassada a fase de
colapso do ciclo do petróleo e a crise econômica mais geral da economia do país.
Assim, a organização social e produtiva sobre o território nacional continuará
sendo transformada com a relação entre os setores de petróleo, portos e indústria
naval. Pela localização das reservas, a região Sudeste, em especial o ERJ, seguirá
sofrendo grandes transformações na sua dinâmica econômico-social-territorial.
Porém, grosso modo, é possível estimar que, para o capital, as bases para sua
reprodução estarão mantidas e ampliadas em relação ao que vinha sendo feito. A
regulação, o planejamento e a implantação de projetos que vinham em parte do
Estado, de suas empresas, dos seus bancos de fomento tenderão a ser transferidas
para o mercado, para os fundos financeiros e para as corporações. Os maiores

Sobre o assunto ver artigo da diretora-geral da ANP, CHAMBRIARD, Magda, publicado no Valor,
em 4 de agosto de 2016, P.A11 com o título “Abastecimento e Investimentos”. Este assunto será
mais detalhado adiante. No capítulo 10 – 1ª parte, sobre a exploração, produção e a indústria do
petróleo no Brasil; e ainda no capítulo 15 - 2ª parte, sobre as demandas de infraestruturas de
estoques de petróleo juntos aos portos. Disponível em: <http://www.valor.com.br/opiniao/
4658019/abastecimento-e-investimentos>.
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impactos serão para os trabalhadores e para as comunidades, que perderão força de
negociação diante dessa onda liberal, embora já estejam oferecendo resistências.

O problema e a hipótese

Esta investigação se insere no âmbito do sistema capitalista mundial de
crescente financeirização, no qual o Brasil buscava construir um projeto nacional,
entre erros e acertos. A tese descreve a forma singular em que a extração/produção
do petróleo — enquanto uma mercadoria especial no interior do ciclo de reprodução
social — demanda investimentos de capital (setor financeiro) e articulações com o
poder político (Estado), investimentos sob a forma de capital fixo em equipamentos e
instalações (infraestrutura e sistemas portuários e navais) que viabilizam a produção
da mercadoria petróleo. Dando prosseguimento à sua extração/produção, entra-se na
fase da circulação, do beneficiamento, processo de industrialização e de trocas
(mercado ou mercantilização). Aí a mercadoria se transforma em dinheiro que — como
fluido dos fluidos (SANTOS, 2011, p.17) — sobe para o andar das altas finanças
(HADDAD apud ARRIGHI, 2013). Lá, de volta, o dono do dinheiro encontra o dono do
poder político.
Nesse movimento entre o andar superior das finanças e o real da produção
material na base há uma dinâmica singular, que é onde acontece a construção do
espaço social. Nessa dinâmica, novas territorialidades são construídas e novas
regionalidades se impõem. Assim, de forma resumida, se repete a seguir o esquema
gráfico sobre o âmbito desta investigação, apresentado na introdução desta tese:
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Figura 2. A inter-relação capitalista lubrificada pelo petróleo.13 Esquema gráfico
geral da tese.

Fonte: Elaboração do autor. Arte Maycon Lima.

Harvey (2013) afirma que o capital é um movimento. Um movimento de
produção de valor (de valorização) que tem no espaço o seu lócus de apropriação e
acumulação. Nesse âmbito, o capital tem todo o território do mundo para utilizar.
Assim se transforma num campo aberto à circulação. Nesse movimento, dentro do
esquema apresentado, ele adquire diferentes formas, conforme os objetivos de
acumulação. Assim, a economia global contemporânea usa o espaço como atributo
material de todos os valores de uso (HARVEY, 2013, p.478) na geografia do
capitalismo que, em meio às contradições, vai produzindo o desenvolvimento
geográfico desigual.
A

tese

tem

como

objetivo

central

comprovar

que

a

extração/produção/circulação da mercadoria especial — que é o petróleo — produz
uma forma específica de territorialização com características de urbanização regional
(SOJA, 2013).

A segunda parte do título deste esquema geral da tese – “lubrificado com petróleo” – utiliza-se do
termo empregado por Altavater (2010, p.147) “crescimento lubrificado com petróleo do capítulo V,
do seu livro “O fim do capitalismo como o conhecemos”.
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Secundariamente, há outras pretensões que estão distribuídas nas três partes
(capítulos) desta tese. Primeiro, expor a força do petróleo e as suas características
peculiares, enquanto mercadoria, que trouxeram dinamismo ao capitalismo histórico.
Ainda sobre o tema petróleo e suas múltiplas relações, demonstrar como se obtém a
renda petrolífera, transformada em valor que tem relação de uso e um amplo mercado
de trocas, sendo a mercadoria mais comercializada no mundo.
Para compreender as fases desse setor da economia, buscou-se identificar as
dimensões e repercussões do “ciclo petro-econômico”, como um fenômeno
transescalar e com enorme influência geopolítica, que leva a uma forte articulação
entre os Estados-nações e as petroleiras estatais ou privadas. Nesse campo,
descrever a forma de atuação das corporações que atuam no setor, que vai para além
da petroleiras, envolvendo empresas de engenharia/tecnologia e armadores que
controlam embarcações, que atuam no apoio à produção offshore e na circulação do
petróleo (do gás, ou seus derivados), ainda no campo dessas corporações que são
participantes de cadeias globais, que cada vez estão mais interligadas (e
dependentes) do capital financeiro daqueles por quem passaram a ser controladas.
Outra relação que é bastante comentada é a das corporações com o poder político
(Estado), por meio do qual estas obtêm autorização para atuar nas regiões e no qual
estão situados os órgãos de fiscalização e regulação aos quais prestam contas.
A segunda parte tem como objetivo demonstrar como a relação “petróleo-porto”
vai além da extração/produção nas fronteiras das reservas de petróleo situadas no
mar em ambiente offshore, e também descrever a tipologia dos portos e avaliar como
essa evolução das gerações portuárias guardam, em muitas regiões, uma forte
relação com a cadeia produtiva e a indústria do petróleo nas diversas escalas. Para
encerrar esta parte, segue explicitada a formação da tríade “petróleo-porto-indústria
naval” e a forma como ela passou a se constituir num dos principais eixos do
desenvolvimento nacional no período da década pesquisada entre 2007 e 2016. Na
terceira e última parte, enfrentam-se o problema e a hipótese formulada para o
desenvolvimento da tese ao procurar responder se a relação petróleo-porto produz
efeitos sobre o território.
Em resumo, a hipótese central é que, na atualidade, a relação petróleo-porto
contribui para a formação de novas territorialidades. Dessa relação resulta a projeção,
de forma dinâmica sobre a faixa litorânea do continente, de um conjunto de
equipamentos, tecnologia e serviços que demandam apoio portuário e naval. Todos
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controlados hierarquicamente (verticalmente) por fortes cadeias globais de valor, que
são dia a dia e cada vez mais financeirizadas.

Percurso do empírico territorial à dialética do conhecimento na construção de
uma tese sustentada nos tempos, movimentos e espaços da Economia Política
- campo teórico em que se situam a pesquisa e sua metodologia

O esforço em construir pontes entre a realidade e o conhecimento, entre a
empiria e a teoria, num processo dinâmico e dialético não deve ser apenas um
exercício intelectual, mas, como lembrou Lefebvre (1966) — ao buscar a
compreensão do pensamento de Marx —, uma perspectiva de ação política, em que
a ciência da história e da sociedade deve gerar aplicações.
Além disso, o empenho nessa tarefa, dialeticamente, pode ser concebido como
sofrimento ou como prazer. Sofrimento, na medida em que se percebe que esse
movimento é contínuo e incessante. Assim, trazer e levar, puxar e empurrar, subir e
descer — e tudo sempre em circulação — refletem o esforço interminável na
construção de novos conhecimentos, amparados na compreensão de que o que vale
é a transformação coletiva e não o diletantismo da apreensão de um saber
individualizado. Mais, ainda inspirado em Marx (MARTINS, 2009), a ciência é uma
força produtiva de natureza pós-capitalista (teleológica) que ultrapassa o trabalho
coletivo e estabelece o trabalho universal acumulável infinitamente através de
gerações, numa perspectiva civilizacional.
Assim, a observação das ações empíricas dessa realidade passou a ter novas
nuances e um corolário de hipóteses no encalço das estratégias de ações do setor
produtivo relacionadas ao território e ao poder. Tudo isso foi paulatinamente exigindo
um aporte teórico mais amplo. Era necessário compreender as dimensões dos
enigmas do capital (HARVEY, 2011), do uso do espaço (SANTOS, 1996) e da política
em toda a sua gênese. Esse esforço e ousadia acabaram por expor a inexperiência
deste pesquisador, cuja origem nasce na práxis política na juventude, encontrando,
só agora na maturidade, o desejo de domar os demônios perambulantes e insepultos
das questões políticas e ideológicas.
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Nesse percurso, compreender a realidade como algo essencialmente
contraditório e em permanente transformação (KONDER, 1981 p.8, in Frigotto, 2012),
e a dialética como método de investigação das abordagens da política, da economia
e do poder, pareceu um caminho interessante para fugir da maldição da simplificação
limitadora, no entendimento de que
[...] a crise de aprofundamento teórico se manifesta num nível mais imediato
pela homogeneização superficial do discurso crítico, mas cuja prática reflete
a interiorização das concepções e categorias do humanismo, do positivismo
e do funcionalismo (FRIGOTTO, 2004, p.159 in Frigotto, 1987, p.15)

Junto do aprofundamento e da busca do método, este pesquisador fez questão,
como sempre foi de sua prática, de fugir de toda e qualquer tentação de neutralidade,
não apenas pela práxis, mas também, e especialmente, pelo envolvimento na empiria,
objeto da pesquisa, assim, amparado novamente em Lefebvre, quando ele afirma que
se a ciência, do ponto de vista mais geral, fosse desinteressada, a
humanidade ter-se-ia desde há muito ”desinteressado“ da ciência! [...] Todos
devem abordar o estudo de uma ciência com inteligência e para conhecerem
a verdade. Mas o caráter da verdade científica não se altera pelo fato se servir
– “interessar”-, pelo fato de não ser estéril. (LEFEBVRE, 1966, p.42)

Lefebvre, em suas orientações para compreender Marx, também lembra que o
conhecimento deve ter uma relação com a ação política, que o marxismo é uma
doutrina de ação que nega terminantemente o pensamento inútil e ineficaz, a que
chama de abstração estéril, e que o marxismo é um guia para a ação.
Nessa perspectiva, saí da empiria da realidade econômica-social-regional, para
buscar o conhecimento e contribuir com a sua transformação pari passu entre práxis
e teoria. Seguindo o processo que busca a compreensão e o pensamento crítico deste
ciclo contemporâneo de expansão do capitalismo, intui-se que, a despeito da tentativa
de promover a inserção do país na economia globalizada, pode-se ter colocado em
curso uma ampla abertura ao capital internacional, interessado na captura de
excedentes econômicos, gerados pela inclusão social e pela ampliação do consumo
em nosso país. Nessa linha, se verifica o avanço do capital fixo sobre o território do
Norte Fluminense, numa perspectiva de expansão de acumulação e de maior inserção
regional na economia global. Para dar conta dessa realidade, surge quase que
naturalmente a necessidade de se trabalhar com categorias do materialismo histórico.
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De tal modo, as singularidades e a totalidade, contradição, mediação e
alienação foram se pondo como elementos-chave da vinculação entre o real e o seu
fenômeno na perspectiva hegeliana. Aqui vale lembrar Trein14 quando citou Sartre na
passagem em que este diz que o cachorro é diferente do conceito de cachorro, já que
o conceito não sendo real não morde.
Nesse aprofundamento, tornou-se essencial o trânsito entre o objeto da
investigação e a mediação dos vários conceitos e das categorias de análise, assim
como o retorno ao objeto pesquisado. É nessa estrada que se criou a possibilidade
para se buscar a mediação entre a totalidade e a singularidade, dialeticamente sem
modelos, em análises únicas da realidade que se está pesquisando.
Prosseguindo, há uma questão importante de ser descrita, que identifica a
relação entre o objeto da investigação e o sujeito, ou de como um pode ser também o
outro: objeto e sujeito ao mesmo tempo. Quando se analisam as novas
territorialidades, se avaliam os fluxos migratórios sobre o espaço entre outras
observações. Nesse processo é relativamente comum estabelecer o que se passou a
chamar de pesquisa-ação, daí decorrendo, de forma participativa, uma atuação em
que o sujeito passa a interferir no objeto pesquisado, alterando, entre outros, fluxos,
ritmos, organização, alienação e resistência, a qual altera a realidade e/ou as
territorialidades, objeto da pesquisa inicial. Tratar (e elaborar) essa questão não é uma
tarefa simples, embora, necessária. Não é só o oleiro que faz o pote. O pote também
faz o oleiro ao produzi-lo. Assim, Trein lembrou Marx na referência de que o pote
também faz o sujeito, num processo em que a materialidade também constrói o
sujeito. Ao contrário, o sujeito precisa do objeto para ser efetivamente sujeito. Há aí
uma interação dialética e material, em que a realidade determina a consciência e,
consequentemente, o sujeito. Compreender esse processo é uma das tarefas exigidas
no desenvolvimento da pesquisa.
Situando ainda o objeto da pesquisa no tempo e no espaço há que se amparar
na mediação. Para isso, se chegou a Ciavatta (2002, p.135) que afirma que “o conceito
de mediação permite uma visão historicizada do objeto singular em suas

TREIN, Franklin, em aula-palestra no PPFH-UERJ em agosto de 2013, sobre o tema “A relação
Hegel e Marx na compreensão da história e construção do materialismo histórico”. Fez a citação
acima ao defender que metodologicamente, ao se iniciar uma pesquisa dificilmente se tem um
problema, mas uma problemática e, assim, o recorte de investigação sempre se situa dentro de uma
realidade mais ampla.
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determinações mais gerais (universais), assim como situá-lo no tempo e no espaço,
em outras palavras na sua particularidade histórica”.
Na delimitação do campo da pesquisa, outra categoria que se coloca
importante no aprofundamento do nosso objeto de pesquisa é a totalidade, oriunda do
processo dialético na construção do conhecimento, que Lukács assim definiu:
A categoria de totalidade significa [...], de um lado, que a realidade objetiva é
um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou de outra,
em relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações formam,
na própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades,
ligados entre si de maneiras completamente diversas, mas sempre
determinadas (LUKÁCS, 1967, p.240).

Essa não é uma categoria simples de ser utilizada no aprofundamento da
investigação social. Ela trata do todo que está para além do conhecimento das partes
isoladas. A noção do todo e das partes exige uma relação para romper seus
fragmentos e assim estruturar o conhecimento novo que se pretende construir.
A interação e delimitação do objeto não podem prescindir da busca da
totalidade na construção da interpretação do fenômeno. Este possui características
transescalares na dimensão da superestrutura, embora ancorada na materialidade do
uso do território. Nesse sentido, é oportuno buscar socorro de Mészáros (2002, p.60),
que fala das complexidades dialéticas em transitar da particularidade para a
universalidade, especialmente quando se trata do capital com a sua tendência
universalizadora e de total incontrolabilidade (MÉSZARO, 2002, p.59).15 Para Santos
(1999, p.16), a região continua a existir, mas com um nível de complexidade jamais
visto pelo homem. Agora, nenhum subespaço do planeta pode escapar ao processo
conjunto de globalização e fragmentação, isto é, de individualização e regionalização.
A definição da totalidade reside no recorte da parte de onde se pretende
estabelecer o universo da pesquisa. Não que este recorte impeça o diálogo e
a conexão com outras escalas, mas, exige que haja a delimitação clara do
universo da pesquisa. Talvez, se possa identificar este exercício como um
risco de giz, por exemplo, sobre o espaço simbólico, que também se chama
de região, ou de uma abordagem “regional”. (SANTOS, 1999, p.16)

Ao citar Mészaros (2002) sobre a tendência universalizadora do capital e da sua articulação através
de suas forças repressivas que nos coloca diante do espectro da incontrolabilidade total,
relacionando esses a outro conceito do mesmo autor que dialoga com nosso objeto e questões, vale
citar o que foi qualificado como “reprodução sociometabólica do capital”, contra a qual o autor
defende a luta pela construção de uma alternativa.
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Para Lencioni (1999, p.23), a noção de região contém a ideia de parte de um
todo, mas esclarece que o todo, formado por várias regiões, não é apenas influência
das partes que o compõem: “A noção de região como parte de um todo impõe que se
compreenda o que em cada momento, segundo cada cultura ou civilização, era
entendido como mundo”. Lencioni segue observando que, ao identificar que o conceito
de região está vinculado à ideia de parte de um todo, ele também conduz diretamente
à ideia de divisão e à questão da dimensão das partes. Assim, cada parte seria
igualmente parte de um todo, mas também se constituindo numa totalidade. Nesse
sentido, “essa possibilidade de ser, ao mesmo tempo, parte e todo só pode ser
compreendida se tomarmos a concepção dialética da totalidade; considerando-a
como uma totalidade aberta e em movimento” 16.
Haesbaert (2010, p.9), abrindo seu livro Regional-Global: Dilemas da Região e
da Regionalização na Geografia Contemporânea, também busca, na relação entre a
parte e o todo, o particular e o geral, o singular e o universal, o idiográfico e o
monotético ou em outros termos, o enfoque mais empírico, entre o central e o
periférico, o moderno-cosmopolita e o tradicional-provinciano, o global e o local para
falar da abordagem “regional” que usaremos em nossa pesquisa. A introdução que
se faz à temática espacial, considerando as partes como “regional” e o todo “global”,
na viagem escalar, torna este pensamento, como o próprio Haesbaert diz, “um ato de
poder — o poder de recortar o espaço” e de ver a região como parcela ou “recorte” do
espaço, em múltiplas escalas (HAESBAERT, 2010, p.23). Vale aqui lembrar Iná Elias
de Castro (1992, p.8 apud LENCIONI, 1999, p.29), quando afirma que a escala não
se reduz a um problema matemático, mas se “constitui num problema epistemológico,
por ser indutora de conteúdos para a análise. Nesse sentido, cada recorte espacial é
pertinente, porque continente de unidades de concepção, que colocam em evidências
relações, fenômenos, fatos, como um modo de aproximação do real”.
Além da compreensão sobre os significados de região, o conceito de território
é outro, que deve ser explicitado, por conta da ênfase com que ele será utilizado ao
longo desta tese. Aqui se assimila o conceito de que o território é concebido como
espaço social e espaço vivido17. Aliás, tanto a região (HAESBAERT, 2010, p.20)
16

Lencioni (1999, p.27-28).

Artigo do professor Horacio Capel da Universidade de Barcelona publicado em 5 de fevereiro de
2016 com o título: As ciências sociais e o estudo do território. Tratou-se de uma conferência
realizada em 21/10/2015 na Universidade de Lleida, Espanha, quando da inauguração do Instituto
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quanto o território (CAPEL, 2016, p.3) são vistos como conceitos polissêmicos. Os
dois autores aprofundam e justificam, cada um ao seu modo, a polissemia e a extensa
interdisciplinaridade de ambos os conceitos. Os autores citam-se entre si, tanto para
tratar da origem etimológica dos termos quanto para apresentar suas várias definições
em muitos dicionários. Porém, mais significativa para a forma de abordagem com que
ambos os conceitos são aqui tratados, é que os dois autores realçam a dimensão
política e a vinculação dos conceitos às relações de poder; poder também em suas
várias dimensões. Aliás, Capel (2016, p.8) também analisa a relação entre eles e para
isso cita Benedetti (2009), quando a autora considera que uma região é qualquer
espaço que diante do todo se ressalta uma diferenciação; um território é uma região
na qual se focalizam as diferenças definidas a partir das relações de poder.
Capel (2016, p.8) segue ainda afirmando que o território é como espaço
dominado por uma estrutura de poder ou grupo social. Lembra Rafestin (1986) que vê
o território como espaço transformado pela ação humana. Contudo, Capel reforça a
sua interpretação de que o território não é algo dado, e sim construído pelo homem
numa construção social e cultural, onde se torna espaço vivido. Assim, não existe
território em si, só existe território para alguém. No território se desenvolve a ação
social, em que é afetado pelas características dos sistemas políticos e econômicos. É
nesse campo que esta tese trilha para interpretar como o capital fixo e as corporações
atuam, usam o território e dão contorno e novas regionalidades.
Na relação do espaço — visto numa concepção mais mental e abstrata que
território — com o capital, Lipietz (1987) também se utiliza do conceito de regiões e
de sua articulação aos modos de produção para falar das relações entre o capitalismo
e a estruturação do espaço, que impõem ao território mecanismos de mercado na
disputa contra a regulação e intervenção do Estado. Sendo o espaço uma construção
teórica mais geral, ele é compatível com o nível de análise dos amplos movimentos
da dinâmica do capital, porém a sua assimilação - pela análise empírica - é um
processo complexo, considerando tratar-se de um caso concreto, num setor
específico de exploração de recursos exauríveis e de sua relação com as demandas
de infraestrutura.

de Desenvolvimento Social e Territorial (INDEST). No texto, é feito um profundo resgate da
evolução do conceito de território no tempo, para diferentes ciências e variados enfoques conforme
autor. Disponível na revista Biblio 3W, vol XXI, nº 1.149, 2016: < http://www.ub.edu/geocrit/b3w1149.pdf >.
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Sobre a forma como esse processo se desenvolve, Martins (2009)18 lembra que
se vive atualmente um período de grande aceleração do tempo histórico provocado
pelas amplas transformações materiais e sociais trazidas pela globalização, em
reflexão semelhante ao que afirma Harvey (2001), ao descrever o que chama de
condição pós-moderna e de compressão tempo-espaço. Haesbaert (2010, p.10) se
refere ao tempo da fluidez e das conexões como de riscos para encontrar recortes de
“regiões” que tenham alguma coerência com um “todo espacial pretensamente
globalizado”. Essa mediação não deve ser esquecida no nosso movimento entre a
realidade empírica e a busca dos referenciais de estudo no contexto do processo
histórico.
Ainda sobre a relação entre a questão espacial e os poderes econômico e
político, em que se definem a forma, intensidade e articulações que o capital opera
para se fixar no território, a análise de Santos (2011)19 é cirúrgica, quando trata das
metamorfoses do dinheiro no território da globalização. Santos também se refere à
fluidez efetiva a serviço dos capitais globalizados, em que o dinheiro aparece como
fluido dos fluidos e como elemento que imprime velocidade a outros elementos da
história, enquanto o território resiste. Esta tese trata do mapa e dos circuitos dos ricos
e poderosos dinheiros que circulam na relação petróleo-porto. Os circuitos mais que
distintos são desiguais em relação à vida repartida nesses lugares.
Os espaços do capital desenham a geografia das corporações, excluindo — ou
se valendo apenas do mínimo do trabalho — na sua volúpia pela construção de mais
valor. Santos diz ainda que o território continha o dinheiro, regulado pelo território
usado, enquanto hoje o conteúdo do território escapa a toda a regulação. A pesquisa
empírica mostra como as empresas globais, ao atuarem sobre o território, se
constituem num fator de desorganização e de desagregação. Isso se dá porque elas
impõem cegamente uma multidão de nexos que são de interesse próprio, refletindo

Carlos Eduardo Martins (2009) defende também que o investigador social deve buscar os
instrumentos conceituais de longa duração para submetê-los ao crivo dos processos empíricos.
Assim, o uso da forma dialética e crítica pode se dar não como vestimenta teórica e hermética que
tenta encobrir um corpo de empiria recém-desnudado pela pesquisa, mas numa perspectiva de uso
de conceitos e categorias de “longa duração” como elemento de construção da ciência nos tempos
atuais. Ainda para Martins, nesse processo, há necessidade de uma permanente articulação entre o
abstrato e o concreto, relacionando retrospectiva e prospectiva, como elementos de teorização da
história simultaneamente como fluxo e estrutura.
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SANTOS, Milton 2011. O dinheiro e o território in Territórios, territórios — ensaios sobre o
ordenamento territorial, pp. 13-21. Lamparina. Rio de Janeiro.
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como resultado visível e aqui exposto como se dá a influência do dinheiro, em estado
puro, sobre o território (SANTOS, 2011, p.20-21).
Para Santos, o território usado é uma excelente categoria de análise, como esta
tese se esforçará em demonstrar e interpretar, com cuidados com a mediação e a
perspectiva histórica lembrada por Martins (2009), que defende o cuidado com a
questão metodológica e, assim, defende, em sua análise sobre a teoria da conjuntura
e a crise contemporânea, a preocupação que, a seu ver, os cientistas sociais devem
ter para distinguir o que é ou não perene no processo histórico. Dessa forma, lembra
que é alto o risco de se tomar fenômenos transitórios e aparentes por profundos e
estruturais, em função do dinamismo de nosso tempo (MARTINS, 2009, p.1).
Nesta viagem nos tempos históricos do passado ao futuro com uma parada no
presente, do abstrato ao concreto, da teoria à empiria, busca-se apoio em Fernando
Braudel e nos seus conceitos de longa duração, de forma especial na sua
classificação sobre estruturas, conjunturas e cotidiano também citadas por Martins.
Saindo das estruturas do capitalismo histórico e das conjunturas com suas idas e
vindas, pode-se buscar na empiria do cotidiano a relação dos ciclos e suas oscilações,
na interpretação da realidade, na tentativa de construir novos conhecimentos,
sustentados dialeticamente por conceitos profundos e por nexos históricos.
Em todo este processo, buscou-se observar a necessidade de superação do
velho método, que é um erro, na opinião de Frigotto, que consiste na ideia de primeiro
aprender a teoria, as categorias, o referencial teórico, para depois passar a investigar
a realidade.
A concepção de que existe a possibilidade de ensinar métodos e técnicas
alheios a um objeto a ser construído nos indica a origem positivista da
organização curricular e do processo de conhecimento. Todavia, é preciso
assinalar que incorre no mesmo erro uma outra tendência aparentemente
crítica — que consiste na ideia de que primeiro temos que aprender a teoria,
as categorias, o referencial teórico, depois passamos a investigar a realidade
(FRIGOTTO, 2004, p.165).

Assim, como consequência das indagações geradas a partir das materialidades
do real investigado, procurou-se rechaçar a velha fórmula de usar o método de, ao
possuir um objeto de investigação empírica, se buscar na teoria, em conceitos ou em
categorias o vestido mais adequado ao manequim desse objeto, sem observar o
método dialético e crítico para romper com o modo de pensar ou com a ideologia
dominante (FRIGOTTO, 2004, p.164).
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Frigotto também lembra Kosik (1976, p.9), dizendo que a dialética é um atributo
da realidade, e não do pensamento. Ele recorda essa passagem depois de afirmar
que a dialética materialista ao mesmo tempo se explicita como uma postura, um
método de investigação e uma práxis, um movimento de superação e de
transformação. Um tríplice movimento de crítica, construção do conhecimento “novo”
e de uma nova síntese no plano do conhecimento e também da ação.
Na construção do conhecimento e na estruturação desta pesquisa, novamente
ensina Frigotto (2004, p.173) que, além de definir o embate no plano teóricometodológico, diz que é preciso lembrar que quem conduz a investigação é o
investigador e não os dados. É o pesquisador que estrutura as questões, que produz
o inventário crítico. Para isso o pesquisador já deve ir à realidade, em busca do
empírico, com uma postura teórica já formulada desde o início, mas sem abrir mão de
um inventário crítico acerca do objeto sobre o qual se debruça em sua pesquisa.
No plano do resgate crítico das categorias, há em Marx um conjunto delas que
serão

dialeticamente aprofundadas

ao

longo da

tese: fluxo

de

capitais;

financeirização; propriedade privada-mercadoria-valor-produção; rural e industrial —
maximização de valor — redução do valor de uso e aumento significado do valor de
troca das terras — especulação financeira (valorização da terra) — captura rentista
(desapropriações); sistema de crédito e mercado financeiro (BELLUZZO, 2012, p.122123) — capital fixo e capital floating (BELLUZZO, 2012, p.5), e concepção mental de
mundo citada entre as sete esferas de atividade da trajetória evolutiva do capitalismo
por Harvey (2011) entre outras.
Nesse percurso se avançou na pesquisa empírica, tendo como base o método
dialético que define a materialidade como o seu campo básico de intervenção. Em
síntese, esse foi o caminho adotado para esta investigação, que inicialmente
observava o processo de implantação de um Grande Projeto de Investimento (GPI)
privado no interior do estado do Rio de Janeiro, com forte apoio governamental, numa
perspectiva capitalista de acumulação.
O projeto se ancora(va) num dos eixos de desenvolvimento do Brasil pós-2003,
mediante uma vertente de contribuição de inserção internacional do país, mesmo com
risco de dependência e subordinação, mas com chances de constituição de novas
bases para a ampliação de logística de portos, numa relação com processos de
industrialização, numa relação crescente entre o poder econômico e político de um
setor que atua nas escalas de formação global de valor.
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Nesse contexto, a pesquisa nasceu com indagações relativas a questões no
âmbito do espaço regional e foi se tornando, de forma paulatina e crescente, uma
observação a que se poderia definir como transescalar e multidimensional. As
preocupações com as várias escalas de observação e com as diferentes dimensões
tornaram-se um desafio para este pesquisador, que fincou âncora na preocupação
com a interpretação totalizante de sua pesquisa.
A compreensão desse processo exigiu um grande esforço empírico sobre os
fatos, movimentos, articulações e, simultaneamente, um mergulho profundo no
conhecimento existente, em termos de teorias, conceitos e categorias em vários
campos do saber. Esse esforço dialético segue presente na redação desta tese, como
um recorte temporal e analítico da investigação dos fatos, seguindo a dinâmica e um
processo de uma história que não tem fim.
A observação apurada com afinco e cuidado, mas acima de tudo com
persistência, foi apontando os caminhos que evidenciaram as articulações entre a
lógica capitalista do poder — que determina fluxos de capital — e a lógica territorial.
Os dados levantados nas pesquisas de campo e em vastíssimas investigações
documentais trouxeram pistas que foram exigindo a subida nas escalas, assim como
a ampliação das dimensões sobre os fatos e fenômenos observados. O campo
mostrava os movimentos e a dinâmica de como o capital fixo se estruturava sobre o
território. Enquanto isso, a documentação acessada — fisicamente e/ou através dos
mecanismos de comunicação (mídias diversas) — versava sobre os atos oficiais das
decisões e implementações de projetos governamentais nas diversas escalas. A
análise documental também descortinava o arcabouço dos projetos e ações das
empresas e corporações, assim como apontava as estratégias de articulação públicoprivado, no campo das parcerias econômicas, ou dos acordos e autorizações jurídicolegais.
O estágio doutoral deste pesquisador no segundo semestre de 2014, na
Faculdade de Geografia da Universidade de Barcelona, sobre a orientação do
professor Horácio Capel, teve papel muito importante na leitura transescalar e
multidimensional do fenômeno que sustenta a tese sobre a relação petróleo-porto na
Economia Global. As visitas de campo, pesquisas documentais e estudos sobre os
dois maiores portos europeus (Roterdã e Antuérpia), além de outros cinco portos
espanhóis e do Porto de Tanger, em Marrocos, na África, no encontro do Atlântico
com o Mediterrâneo, no outro lado do sul da Europa, tiveram importância bastante
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significativa na formulação da hipótese central e na construção do esquema sintético
desta tese. As entrevistas realizadas com a professora e geógrafa Rosa Castejón
(Universidade de Barcelona), grande conhecedora e pesquisadora no âmbito da
Geografia Portuária e com o professor e geógrafo Josep Oliveras (Universidad Rovira
i Virgili, em Tarragona, Catalunya), que é catedrático em Análise Geográfica Regional
e que durante anos pesquisou questões ligadas ao Porto de Tarragona, o qual possui
um complexo petroquímico em seu distrito industrial, além de outras entrevistas e
visitas, acresceram e contribuíram muito para ampliar a interpretação globalizante da
relação petróleo-porto.20
Pode-se afirmar, dessa forma, que as bases empíricas utilizadas nesta tese
foram bastante intensas e qualitativamente representativas pelas evidências que
forneceram para a formulação da hipótese central e da comprovação da tese que aqui
se defende. Não foi simples reunir tantas informações, que foram formando um
“mosaico”21 multiforme, com dados e indicadores em diferentes escalas e dimensões.
Mesmo que o objetivo tenha sido a busca da totalidade, enquanto leitura dos
fenômenos, é certo que esta tese tentou fazer os recortes que julgou necessários, no
esforço de interpretação da realidade a partir do suporte acadêmico do conhecimento

Com a orientação do professor Horácio Capel, este autor, em seu estágio doutoral na Universidade
de Barcelona [UB], financiado pela Capes/MEC, no segundo semestre de 2014, realizou, além do
aprofundamento teórico acerca da relação petróleo-porto, um conjunto de entrevistas e visitas
técnicas que foram muito relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. A entrevista com a
professora Castejón foi realizada no dia 7 de outubro de 2014. Com o professor Josep Oliveras
Samitier, no dia 26 de novembro de 2014. Uma terceira entrevista com Michel Lory, documentalista
da Autoridade Portuária da Antuérpia, Bélgica, ocorrida no dia 5 de novembro de 2014, mesmo que
breve, foi muito importante. Além dessas entrevistas mais relevantes, outras aconteceram com
autoridades, trabalhadores dos portos, comunidades e pesquisadores nas visitas técnicas
realizadas junto às cidades portuárias, para além das realizadas em Barcelona, onde este autor
ficou domiciliado. A seguir a lista com as datas das visitas: Valência: 30/09/2014 e 01/10/2014 (2
dias); Tanger em Marrocos, África: 08 e 10/10/2014 (3 dias); Algeciras: 11 a 14/10/2014 (4 dias);
Málaga: 15 e 16/10/2014 (2 dias); Tarragona: 17/09/2014 e 26/11/2014 (2 dias); Roterdã, Holanda:
30/10/2014 a 03/11/2014 (4 dias); Antuérpia, Bélgica: 04 a 07/11/2014 (4 dias). Total: 21 dias. Como
atividade complementar no período de estágio doutoral na UB, este autor teve ainda atuação como
parecerista ad doc das revistas internacionais no campo da Geografia e Ciências Sociais: Scripta
Nova e Biblio3W, que são coordenadas pelo Departamento de Geografia Humana da Universidade
de Barcelona.

20

Chama-se de mosaico o amplo universo de dados e indicadores apurados na pesquisa empírica,
especialmente a documental. O esforço de organização, tabulação, seleção, hierarquização para
seu uso nesta descrição do texto final da tese foi um dos maiores desafios. O pouco distanciamento
temporal do fenômeno observado, por diversas vezes embaralhou a filtragem e a hierarquização
dos dados, assim como a leitura e análise dos indicadores e formulação da hipótese dentro da
pesquisa. Os riscos de se perder, em meio ao emaranhado de informações transescalares e
multidimensionais em que se buscava a totalidade da leitura, foi sempre muito grande, mas
fundamental para a “construção mental” (Harvey, 2011, P.104) que clareou o objeto, a hipótese
central da pesquisa e em seguida a definição da tese aqui exposta.
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que se tem e trabalha na contemporaneidade. Nesse aspecto, a descrição da tese
vai apontando, passo a passo, as mediações que foram se tornando necessárias para
a leitura do fenômeno que explicita a tese e as suas comprovações.
Em síntese, as análises desses dados ao longo do tempo permitiram a
descrição que consta da 2ª parte e, especialmente, da 3ª parte desta tese, onde estão
descritas a intervenção do capital fixo sobre o espaço que define as novas
territorialidades e regionalidades geradas por essa dinâmica, que pode apontar a
sequência de movimentos e articulações que explicam as formas e os processos da
relação petróleo-porto, não apenas no ERJ, mas também em outros espaços mundo
afora.
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1 O PETRÓLEO E SUAS MÚLTIPLAS RELAÇÕES

1.1 Origem e percurso da singularidade da mercadoria petróleo

O petróleo é uma mercadoria com especificidades em relação a outras que
merecem ser mais amplamente conhecidas. Com nomenclatura de origem grega (óleo
da pedra)22, o petróleo foi descoberto milhares de anos antes de Cristo, embora só
começasse a ser transformado com a Revolução Industrial do século XIX. Assim, na
metade desse século, ainda sob a origem do xisto, o petróleo passou a ser refinado
como etapa de um processo, ainda toscamente industrializado, que levou à
descoberta de novas reservas quando já se percebia ser um bem escasso na
natureza.
A primeira descoberta em solo americano aconteceu em 1859, no estado da
Pensilvânia. Logo a seguir, a sua exploração foi se ampliando no território americano.
Adiante, a extração avançou com as descobertas das potencialidades no subsolo da
Arábia Saudita e Irã, no Oriente Médio. Porém foi na Venezuela, novamente na
América, em 1875, com a descoberta de outras reservas, que a extração de petróleo
se tornou uma atividade sistemática e profissional, ainda que relativamente precária,
com bombas manuais e com a produção em pequenos volumes.
Identificada a potencialidade do uso do petróleo com o seu refino para gerar
inúmeros outros produtos, o seu beneficiamento gerou o surgimento de modestas
refinarias. Só mais à frente, elas foram se expandindo para extensas e sofisticadas
unidades de processamento. Quase um século depois, essas unidades passaram a
ser denominadas como complexos petroquímicos, com outras famílias de produtos,
para além do refino do petróleo para uso como combustíveis.
Como se vê, a utilidade dessa mercadoria é relativamente recente na
humanidade, pouco mais de um século. Consta que foi no início do século passado
que foi criada no Irã, próximo à fronteira com o Iraque, a empresa Anglo-Persian Oil

Mesmo sendo óleo formado na pedra, o petróleo, “em quase 100% dos casos não fica restrito à
rocha em que se formou. Sob pressão, ele migra para rochas sedimentares mais porosas e com
menor compressibilidade, chamadas rochas-reservatórios (geralmente arenitos, calcáreos e
dolomitas)”. (CAMPOS, 1989)
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Company, um consórcio empresarial entre a poderosa Inglaterra e uma nação do
Oriente Médio, já vista como uma região privilegiada em termos de reservas
petrolíferas. Hoje, por sucessão, essa empresa se transformou na forte petroleira
British Petroleum, ou simplesmente: BP. A vastidão dessas reservas no Oriente Médio
também ganha notoriedade com as descobertas de petróleo pelos americanos na
Arábia Saudita, hoje a segunda maior reserva do mundo. Em 1932, outra vez na
América, agora no Canadá, que é atualmente a terceira maior reserva de petróleo do
mundo, novos campos petrolíferos foram descobertos.
Só recentemente, em 2010, com a descoberta de novos campos, a Venezuela
ultrapassou a Arábia Saudita e o Canadá, tornando-se atualmente a maior reserva
mundial de petróleo. As reservas de petróleo do mundo estão praticamente
estabilizadas desde 2010 entre 1,6 e 1,7 trilhão de barris de petróleo.
Aproximadamente a metade no Oriente Médio. Assim, só a Venezuela detém cerca
de 18% de todas as reservas provadas de petróleo do mundo. Os quatro países com
os maiores estoques de petróleo (Venezuela, Arábia Saudita, Canadá e Irã) juntos
possuem mais da metade (cerca de 53%) de todas as reservas mundiais. Os dois
países que mais consomem petróleo no mundo (EUA e China) possuíam em 2015,
respectivamente, a nona e a décima quarta reservas mundiais de petróleo. Juntos
esses dois países possuem o equivalente a apenas um quarto do estoque da
Venezuela.
Mesmo com os avanços das tecnologias e dos conhecimentos em geologia,
sísmica, análises e estimativas computacionais, ainda há muitos questionamentos
sobre os estoques de petróleo existentes no subsolo das regiões que se mostraram
pujantes. Por conta disso, os especialistas cunharam a expressão “reservas
provadas”23, que seria para considerar o volume efetivamente existente. Segundo
esse critério, há uma tabela, aceita mundialmente, sobre o volume de reservas de
petróleo por país:

Reservas provadas são aquelas tabuladas, após os testes de longa duração, com o
acompanhamento da produção. Há sobre o conceito das reservas a opinião entre os especialistas
de que na verdade todas as chamadas seriam estimadas, variando apenas os critérios com os quais
se constroem as estimadas, o que acaba por permitir a apresentação de diferentes dados, mais ou
menos confiáveis.
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Quadro 1- Reservas provadas de petróleo em
31 dez. 2015.
Reservas de petróleo provadas
(Em bilhões de barris)
Posiçã Reservas
País
o
2015
2015
Venezuela
1
300,9
Arábia Saudita
2
266,6
Canadá
3
172,2
Irã
4
157,8
Iraque
5
143,1
Rússia
6
102,4
Kuait
7
101,5
Emirados Árabes
8
97,8
EUA
9
55,0
Líbia
10
48,4
Nigéria
11
37,1
Cazaquistão
12
30,0
Catar
13
25,7
China
14
18,5
Brasil
15
13,0

Fontes: BP Statistical; ANP (2016).

Como já foi dito, as reservas provadas dependem dos chamados testes de
longa duração dos poços e campos de petróleo. Por conta disso, e buscando apurar
outras análises com visão geopolítica e comerciais, vários institutos de pesquisas e
consultorias passaram a desenvolver metodologias com estimativas e modelagens,
usando e processando diversas informações disponíveis sobre as características
geológicas do campo, da área e região entre outros dados. Dessa forma, a consultoria
norueguesa Rystad Energy, que possui respeito no setor, divulgou, em julho de 2015,
um estudo sobre as mais novas estimativas das reservas de petróleo no mundo. A
agência de notícias Bloomberg publicou matéria com a lista (e gráfico) a seguir com
os maiores volumes estimados de reservas de petróleo por nações:

63

Gráfico 1 - Reservas de petróleo estimadas pela consultoria
Rystad Energy.

Fonte: Bloomberg em 05 jul. 2016.24

Vale observar que tanto em uma tabela quanto em outra os dados entre
reservas provadas e estimadas de alguns países estão relativamente próximos, como
é o caso da Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque, enquanto se veem alterações
bastante significativas nos volumes das reservas de outros países. O que mais chama
a atenção são os extremos das reservas dos EUA, que, no lugar das provadas que
totalizam 55 bilhões de barris, tem essa quantidade multiplicada por cinco e atingem
264 bilhões de barris, segundo as estimativas da Rystad Energy, enquanto que a
Venezuela teria suas reservas provadas reduzidas em cerca de 1/3, de 330 bilhões
de barris para 95 bilhões. Este fato estaria ligado à interpretação de que parte dessas
reservas seria de petróleo muito pesado, o qual necessitaria ser misturado a outros
mais leves, tornando parte das reservas venezuelanas não comerciais. Ainda segundo

Reservas de petróleo estimadas pela consultoria Rystad Energy. Bloomberg em 05/07/2016.
Disponível em: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-05/u-s-holds-more-oil-than-saudiarabia-or-russia-rystad-energy-says.>
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os dados estimativos da Rystad Energy, o Brasil teria destaque, sendo a sexta maior
reserva do mundo com 120 bilhões de barris de petróleo, quase dez vezes mais que
as reservas provadas de 13 bilhões de barris contabilizadas em 2015. O México
também teria um grande acréscimo, pulando dos 10 bilhões de barris de reservas
provadas para 72 bilhões de barris de petróleo de reservas estimadas. Evidente que
esses dados não são absolutos, mas servem de alguma forma para observar os
cenários da geopolítica do petróleo que será comentado em capítulo adiante.
A partir desse breve retrospecto histórico e de um mergulho nas condições mais
recentes, passa-se a ter mais elementos que ajudam a perceber que o petróleo não
surge como uma mercadoria especial. Ele vai se tornando uma mercadoria singular
com o avanço da tecnologia, da industrialização e, de forma especial, do capitalismo
enquanto sistema. A primeira Revolução Industrial se impôs por meio do uso do
carvão e, depois, da eletricidade, em boa parte originária da mesma fonte. O petróleo
teve enorme importância militar já na 1ª Guerra Mundial e, de forma mais significativa
na 2ª Guerra Mundial (GM).
Porém, antes mesmo da 1ª GM, com o advento do automóvel como parte da
substituição do trem que o petróleo começa a se tornar uma mercadoria especial e
forte em termos econômicos, políticos e geopolíticos. A história das descobertas de
petróleo na América e Oriente Médio tem uma sequência que se inicia com a extração,
depois a produção e em seguida com o beneficiamento do petróleo. Como era quase
“natural” que acontecesse, a já estreita relação entre as fortes economias da Inglaterra
e dos EUA ou, visto de forma mais ampla, entre o continente europeu e o americano,
se aprofunda. E só adiante esses vínculos se estendem aos países asiáticos.
É com o início do uso da propulsão a vapor ainda no final do século XIX,
inicialmente com a utilização do carvão para o movimento de carros — num período
de certa forma contemporâneo com as novas descobertas e uso do petróleo —, que
a sua potencialidade emerge. Posteriormente, nos EUA, em virtude do advento do
carro com motor a combustão e movido à gasolina, Henry Ford acelera o sistema de
produção automobilística com a sua massificação. Assim, a relação entre demanda e
extração de petróleo inicia sua trajetória e, paulatinamente, esse recurso vai ganhando
importância e se tornando uma mercadoria especial, ao mesmo tempo em que
acontece a evolução do sistema capitalista. Dessa forma, os EUA passam a ser o
motor desse processo. É assim que, na década de 40, os EUA têm o maior
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crescimento percentual (relativo) anual de sua produção, com 16,2%. Marco que
continua imbatível na história da economia americana.
À vista disso, é possível identificar a relação progressiva e quase umbilical entre
a Revolução Industrial, a organização do sistema de produção, o desenvolvimento do
capitalismo e o uso crescente do petróleo enquanto energia e também como
mercadoria que vai se tornando cada vez mais especial no mundo.
Devido à procura por novas reservas, avanço das explorações, produção e
aperfeiçoamento das técnicas de processamento do petróleo, junto da criação de mais
e mais produtos originários dessa mercadoria especial, é que foi-se estabelecendo
uma maior relação com a política e com o controle e subjugação de uma nação à
outra. Dessa forma, ampliam-se os espaços para a manutenção do processo de
colonização entre as nações centrais e periféricas, em busca dos bens naturais,
fazendo emergir um “novo imperialismo” (HARVEY, 2013), com controle político sobre
a extensão dos mercados e liberação dos fluxos de capital, decorrentes do processo
contemporâneo de globalização.
Em meio a esse processo, que tornou o petróleo uma mercadoria especial, é
possível ver de forma clara como a Economia Política explicita os processos de
produção da mais-valia, da formação do valor com o uso da renda minerária (daqui
em diante chamada exclusivamente de petrolífera) e de geração dos excedentes. Isso
facilitou a financeirização dentro da estrutura do modo de produção capitalista. Além
disso, foi modificando o sistema de poder que controla a política e define a relação
entre as nações produtoras, exportadoras e importadoras, ajudando a explicar o valor
de uso e de troca entre elas. Tudo isso envolve, em diferentes dimensões (econômica,
política e geopolítica) e escalas, o papel dessa mercadoria especial, imbricada no
processo em que se materializa a evolução do sistema capitalista.
Nesse contexto, constata-se o aumento da subordinação imposta pelo poder
conferido pelos excedentes do petróleo, que, agindo em articulação com o poder
político, garante o controle sobre as nações produtoras que tenderão a reclamar mais
pelas suas soberanias. A dinâmica induzida por essa mercadoria especial (não
exclusivamente, mas especialmente) envolve as diversas etapas da extração,
passando pela circulação e se estendendo até ao consumo. Dessa maneira, quando
passou a se constituir como insumo para a produção de mais de três mil outras
mercadorias, como ocorre atualmente, o petróleo foi se tornando quase indispensável,
ou quase insubstituível.
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A circulação dos excedentes da produção de petróleo, ao longo do tempo,
contribuiu para estruturar esse setor, que já nasceu com a característica de uma
cadeia global de valor e foi então se tornando um dos fatores para a indução e avanço
do sistema financeiro internacional. Com auxílio da estrutura informacional mais
organizada a partir da década de 90, o sistema financeiro se expandiu sobre as
fronteiras para todo o mundo. Sob forma circular, ampliaram-se as articulações entre
o poder econômico e o poder político (Estado) para atuar sobre o território, garantindo
a sua valorização com a geração de lucros e acumulações, a partir da captura dos
excedentes das rendas petrolíferas, imbricadas com outras rendas específicas por
elas arrastadas, como do capital imobiliário e fundiário.
O petróleo, como mercadoria especial, exige, em suas diversas etapas entre a
extração e o consumo, grandes investimentos, os quais só se viabilizam por
intermédio do sistema financeiro, mas têm origem nos excedentes gerados pela sua
própria renda. Tem-se, desse modo, a presença do financiador para a procura de
novas fontes de exploração petrolífera, para a construção das infraestruturas que
possibilitem a sua circulação (portos, dutos, ferrovias etc.), para o seu processamento
em cadeias industriais e também para o desenvolvimento tecnológico que subsidia
cada uma dessas etapas com soluções que fazem a “roda da fortuna” e do sistema
girarem com encadeamentos extensos e até difíceis de serem detalhados.
Com essa interpretação, não pode ser considerado um exagero a afirmação de
que o petróleo se tornou, ao longo de um século, um elemento dinamizador do
capitalismo histórico, do desenvolvimento da indústria e da geração dos excedentes
que levaram à financeirização da economia globalizada.
O resumo histórico sobre este percurso que levou o petróleo a se tornar uma
mercadoria especial deixou de lado, mesmo sem menosprezá-los, diversos outros
registros importantes. A geopolítica do petróleo está na gênese de conflitos
intranacionais (golpes de estado) e regionais e está também, sempre ligada à lógica
de garantir acesso às reservas que é do interesse dos países consumidores e
importadores.
Outro registro que merece destaque é o caso da criação da Opep (Organização
dos Países Exportadores de Petróleo) na década de 60 numa conferência em Bagdá,
fato que produziu fortes reações no mundo e nos EUA, em especial. Por
consequência, em seguida, na década de 70 e depois na década de 80, vieram os
dois Choques do Petróleo, os quais impactaram a economia mundial vindo inclusive
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a transformá-la. Nesse mesmo processo, reforçando a hegemonia americana obtida
no processo da 2ª GM, encontra-se ainda o acordo EUA-Arábia Saudita que cria o
petrodólar.
Além de fazer a troca do padrão-ouro para o padrão-petróleo, o acordo passou
também a financiar a dívida americana a partir da exigência do dólar como moeda
padrão para todos os negócios de petróleo no mundo. Como contrapartida, os EUA
ofereceram a completa segurança militar e de proteção às reservas de petróleo da
Arábia Saudita, já na ocasião, a maior exportadora mundial e detentora das reservas
que possuíam os menores custos de produção do mundo. Nesse intervalo sucederam
diversas crises econômicas do sistema capitalista; em especial, a última do sistema
financeiro americano, do subprime, em 2008. Porém o petróleo, a despeito dos graves
problemas ambientais e das decisões de controle sobre a poluição (Protocolo de
Kyoto25, Cop-2126 etc.) ainda segue a sua sina como mercadoria especial para a
humanidade, como um paradigma difícil de ser rompido não apenas pela questão
ambiental.

1.2. As especificidades da mercadoria petróleo

A partir dessa contextualização é possível também avançar na compreensão
sobre a especificidade da mercadoria petróleo. Trata-se de um produto oriundo da
natureza ligado à vida biológica e à energia solar. Um produto depositado,
transformado (desenvolvido) e acumulado ao longo de centenas de milhões de anos,
Protocolo de Kyoto é um tratado internacional, assinado no ano de 1997 e ratificado por 55 países.
Ele estabelece metas mais rigorosas definidas pelas nações e seus signatários se comprometem
com a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados pela maioria das
investigações científicas, como causa do aquecimento global.

25

A COP 21 trata-se da 21ª Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a 11ª Reunião das Partes no Protocolo de Quioto
(MOP-11) que aconteceu de 30 de novembro a 5 de dezembro de 2015, em Paris, França. A COP
21 produziu um novo acordo sobre a mudança do clima que as nações assumiram em adotar, com
o objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2°C. É o que chamam de uma “ConvençãoQuadro”, do tipo que constrói um termo de princípios, reconhecendo a existência de mudanças
climáticas antropogênicas – ou seja, de origem humana – e dando aos países industrializados a
maior parte da responsabilidade para combatê-la. Foi firmado em 12 de dezembro de 2015 e
passou a ser chamado de Acordo de Paris. De certa forma substitui e representa uma evolução do
Protocolo de Kyoto formado em 1997. O acordo final ficou disponível no link:
<https://nacoesunidas.org/acordodeparis/.>.
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portanto com características finitas e localizadas geologicamente no subsolo do
continente ou em ambiente offshore, em apenas algumas regiões do mundo. Nessa
linha, o petróleo é uma riqueza singular também por uma característica física: possui
alta densidade energética27. É composto de substâncias orgânicas que são bastante
escassas na natureza, o que determina uma maior dificuldade na obtenção de novas
reservas. Assim, na maior parte do tempo, a sua taxa de extração tende a ser menor
do que o consumo do óleo bruto e/ou de seus derivados.
O petróleo foi se tornando uma “mercadoria especial” por vários motivos, entre
eles:
- É uma fonte móvel e de uso disseminado para a geração de energia;
- A sua maior utilização hoje se dá para movimentar veículos, transportar
pessoas e cargas pelo mundo. Segundo a Agência Internacional de
Energia (AIE), atualmente mais da metade do consumo mundial de
petróleo é para o setor de transporte28, fator que contribui para o
adensamento das cidades e concentração crescente das populações
nas metrópoles e nos centros urbanos;
- Uso múltiplo, crescente e diversificado na condição de matéria-prima
para a produção de cerca de três mil produtos com diferentes funções,
ligados a várias cadeias produtivas desde a agricultura até a indústria e
serviços (direta ou indiretamente) para usufruto e consumo do homem.
Assim sendo, o petróleo possui junto a si, uma imensa cadeia produtiva. Além
de servir como fonte de energia, tem o seu uso amplamente disseminado como
insumo em vários processos químicos e sob essa forma também se coloca fortemente
relacionado à eficiência e a uma maior produtividade industrial.
O petróleo é a principal mercadoria negociada em dólares em todo o mundo
(ENGDAHL, 2016). Cerca de 40% de toda a sua extração é vendida nos mercados
mundiais com grande e crescente atuação das traders. Os demais 60% são
consumidos pelas próprias nações produtoras, que produzem excedentes os quais
levam à criação de fundos que, ligados aos governos, são intitulados de soberanos.

O petróleo possui alta densidade energética, ao contrário da energia solar que apesar de
abundante, tem densidade energética muito pequena.

27

No Brasil, em 2016, a matriz de consumo, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME) este
percentual destinado ao transporto com consumo de diesel e gasolina atinge 64,4%.
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O petróleo é ainda a mercadoria lícita mais rendosa do comércio internacional e a
principal fonte de renda para uma dezena de países (KLARE, 2016).
Todas essas especificidades ensejam questões referentes aos Estados-nações
que possuem as propriedades das jazidas e das reservas petrolíferas. Eles podem
decidir privilegiar majoritariamente o uso (valor de uso) ou o comércio (valor de troca)
dos volumes que excedem aos seus consumos. Essa tem sido a regra dessas nações,
como estratégia para viabilizar a construção de infraestruturas de bem-estar e
organização social, ao mesmo tempo em que o mundo avança para as energias
renováveis. Mais que um problema, a opção parece um dilema que remete a um
debate sobre as rendas petrolíferas, geração de excedentes e o valor de uso e troca
dessa mercadoria especial, o que será analisado adiante.
O petróleo como recurso natural foi um produto relativamente barato de
produzir até o ano 2000, quando, paulatinamente, as suas reservas foram ficando
mais escassas e se tornando um produto cada vez mais estratégico e intensamente
disputado. A evolução dos custos para exploração e procura de novas reservas e
fronteiras petrolíferas, assim como os seus custos médios de produção, vem
aumentando de forma mais significativa, a partir da virada do século, como mostra o
gráfico abaixo.
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Gráfico 2 - Slide 106/136 da palestra COUTINHO, Felipe, em 8
set. 2015. 29

Nesse contexto, o petróleo foi se tornando não só uma mercadoria especial
mas também estratégica, não apenas para arrastar a economia das nações em todo
o mundo como também para definir, para o bem e/ou para o mal, o desenvolvimento
das civilizações e das formas de vida sobre o planeta.
Assim, o petróleo é ainda uma mercadoria especial porque tem imenso poder
sobre a geopolítica, que pode ser vista — de forma resumida — como o poder de
algumas nações sobre outras. Poder que leva a conflitos, golpes, ocupações e
guerras, entre outras coisas, sendo, ainda, a gênese das vantagens militares que
determina controles sobre povos e soberania, também vinculada à construção de
hegemonias e da real instalação do imperialismo.
Fundamentalmente, em síntese, o petróleo constitui uma mercadoria especial
por três grandes razões que se completam ao que já foi exposto:

Palestra de COUTINHO, Felipe, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet),
no dia 16 de setembro de 2015, com o título “Do petróleo ao valor excedente produzido por meio da
Petrobras”, como parte do seminário “Uma estratégia para o Brasil, um plano para a Petrobras Aspectos estratégicos e geopolíticos que influenciam o planejamento estratégico e de negócios da
Petrobras” realizado pelo Clube de Engenharia, Rio de Janeiro. Demais palestrantes do seminário:
08/09/16, FIORI, J. L. Tema: “A inserção do Brasil na balança entre potências internacionais”;
23/08/2015, PADULA, Raphael. Tema: “Geopolítica do petróleo e conjuntura internacional”;
30/08/2016, METRI, Mauricio. Tema: “Diplomacia, sistema monetário internacional e petróleo:
desafios e oportunidades para o Brasil”. Disponível em: <http://www.aepet.org.br/uploads/paginas/
uploads/File/Seminario/petroleo-ao-valor-excedente-pela-petrobras.pdf>.
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1) Um dos fatores da especificidade do petróleo é que ainda hoje ele não é
substituível para vários dos usos diretos e/ou dos seus subprodutos, o que
justifica a grande demanda que se mantém na sociedade contemporânea. O
debate sobre as eventuais substituições, diretas ou indiretas (na maioria das
vezes), está mais vinculado às expectativas de inovações e desenvolvimentos
tecnológicos. As substituições necessitam ser analisadas considerando o
tempo de maturação das pesquisas e o ambiente em que terão que se tornar
reais. Como se sabe, nesse intervalo, a maioria não se viabiliza.
2) Outra razão é o preço do petróleo estar mais relacionado à demanda (onde
ganha valor) que ao custo de produção.
3) Historicamente (e cada vez mais), seu preço tem estreita vinculação com os
preços da alimentação. Seja pelo grande uso que a produção agrícola faz dos
fertilizantes e dos chamados defensivos ou, de forma especial, pelo peso que
o transporte dos produtos alimentícios adquire para ser levado entre o local de
produção e o de consumo nessa cadeia produtiva, que também é indispensável
à vida humana.
O gráfico abaixo com dados da Agência Internacional de Energia (AIE) e da
FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) aponta a
relação entre os preços médios da alimentação e do petróleo por uma década, entre
os anos de 2002 e 2012:
Gráfico 3 - Correlação entre preços de alimentos e preço do petróleo.

Fontes: FAO e EIA.30
Correlação entre preços de alimentos e preço do petróleo. Fontes: FAO e EIA. Gráfico original de
How Oil Exporters Reach Financial Collapse - Our Finite World - Gail Tverberg. Disponível em: <
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O gráfico deixa evidente a relação direta entre os preços da alimentação e os
do petróleo, um dado empírico muito expressivo que demonstra o vínculo, o
acompanhamento e a tendência que os preços dos alimentos têm de acompanhar os
preços do petróleo. A evolução dos dois preços sugere uma quase dependência, um
dado em função do outro, talvez mais do que a relação biunívoca que ensejaria uma
influência mútua e de correspondência entre os dois indicadores. O caso leva à
interpretação de que é o preço do petróleo que possui influência sobre os preços dos
alimentos. Essa relação de dependência é, então, mais um registro claro e simbólico
da materialidade que confirma o petróleo como sendo uma mercadoria especial.

1.3 Renda petrolífera e geração de excedentes

O petróleo é um bem de consumo e, em consequência disso, torna-se uma
mercadoria que possui valor de uso e valor de troca. O valor de uso se transforma em
valor de troca quando o petróleo, para ser comercializado, se transforma em
mercadoria. Estima-se que 40% de todo o petróleo produzido no planeta seja hoje
exportado e comercializado mundialmente. Em valores no final de 2016, isso
significaria cerca de 38 milhões de barris por dia. Um volume expressivo que exige
uma logística enorme, considerando que em torno de 2/3 do mercado mundial dessa
maior fonte de energia do planeta transcorre por via marítima (KLARE, 2008) e só o
restante por pipelines (dutos: oleodutos e gasodutos).
O comércio de petróleo gera uma renda extraordinária para os países
produtores/exportadores. As rendas petrolíferas produzem excedentes colossais que
são disputados entre governos e empresas. Tais excedentes são majoritariamente
usados pelas nações para a construção de infraestruturas de serviços e equipamentos
públicos e na constituição de fundos soberanos. Por outro lado, as corporações do
setor acabam por alimentar o circuito das altas finanças, unindo os fundos financeiros
e os fundos soberanos, ambos na direção da ampliação exponencial da
financeirização.

http://blogln.ning.com/forum/topics/como-a-experi-ncia-internacional-pode-ajudar-ao-brasil-n-oentrar>.
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A renda petrolífera é um conceito ainda em discussão, porém bem sustentado
sob a ótica da teoria marxista. Os primeiros estudos sobre o tema vinculam essa
renda, cuja origem também poderia ser considerada minerária, à renda da terra. Isso
acontece porque as jazidas petrolíferas durante muito tempo foram exclusivamente
aquelas descobertas e extraídas no subsolo dos continentes. As explorações e as
descobertas das reservas de petróleo offshore só aconteceram mais à frente. Seus
custos de extração eram mais caros e exigiam o desenvolvimento de inovações
tecnológicas, que só foram bancados pelo crescimento da demanda por petróleo no
mundo.31
Assim, foi com o aumento da complexidade e amplitude da cadeia de valor do
setor petrolífero e o surgimento de mais e novas fronteiras exploratórias, incluindo as
das reservas offshore, que a análise conceitual da renda petrolífera precisou ser
aperfeiçoada e adensada.
Suárez (2012, p.27), em sua tese de doutoramento, definiu a renda petrolífera
(ou renda do petróleo) como o excedente social ou a mais-valia transformada em lucro
suplementar ou excedente econômico acima do lucro normal, vinculada ao diferencial
de custos em virtude do regime de propriedade de jazidas, que determinam em cada
caso uma produtividade diferencial de trabalho.
Dessa forma, é possível interpretar que a renda petrolífera de um setor
globalizado, na contemporaneidade, se situa num patamar muito acima da relação de
custos, com fortíssima dimensão política e geopolítica, além de econômica. Para ser
mais preciso, a renda petrolífera calculada entre a renda marginal e a renda absoluta
gera um valor excedente, o qual é o resultado econômico que excede o custo mínimo
para a sua extração/produção e requer o trabalho e o capital.32 O trabalho demanda
Na última década, 2005-2015, a produção offshore equivale a aproximadamente 30% de toda a
produção mundial. Sendo que a maioria se dá em águas rasas, onde os custos de extração são
menores. Segundo a AIE, 43% da produção offshore no mundo em 2015 acontecia em cinco países
pela ordem: Arábia Saudita, Brasil, México, Noruega e EUA. A Arábia Saudita possui 13% de toda a
produção mundial offshore. O Brasil, foi a nação que teve o maior crescimento da produção offshore
na década com 58% e deve ampliar ainda mais este percentual com o Pré-sal. O México perdeu
28%, enquanto os EUA cresceu 6,5% a produção offshore na década e tem novos projetos de
produção no Golfo do México. Informações divulgadas pela Oilprice.com em 26 de outubro de 2016
com o título: “Offshore Oil Accounted For 30% Of Global Output In 2015”. Disponível em:
http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Offshore-Oil-Accounted-For-30-Of-Global-Output-In-2015.html>.

31

Sobre a questão é preciso ter cuidado com a diferença conceitual entre a renda, valor e preço. A
renda petrolífera está aqui tratada. O valor, também em Marx, se refere ao uso, como utilidade
particular de um indivíduo, ou valor de troca que existe, quando há reconhecimento coletivo deste
valor, análise que que será aprofundada nos próximos itens, ainda do capítulo 1 dessa tese. Já o
preço deve ser visto como a representação quantitativa do valor que tem o bem (petróleo) expressa
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o pagamento de salários e a subsistência, enquanto o capital banca a matéria-prima,
os insumos, as instalações, a depreciação, os juros dos investimentos e obtém os
lucros com os excedentes.33
A renda petrolífera se origina da diferença entre os preços dos derivados junto
ao consumo e o custo do petróleo extraído das reservas. Ela é constituída com o valor
da comercialização dos derivados, por isso há que se destacar a etapa de
beneficiamento (refino do petróleo para se transformar em derivado, porque o mesmo
não é consumido in natura) para a geração de valor e apropriação dos excedentes.
Assim, a renda petrolífera é constituída com o valor da comercialização dos derivados,
estando desta forma, mais relacionada à capacidade das refinarias em produzir os
derivados e ter condições (logística) para escoamento.
Em suma, o valor excedente da renda petrolífera é a diferença entre o preço da
mercadoria e os custos do trabalho e do capital. Na produção (extração)
relativamente, há pouca dependência do trabalho direto, onde há uma vinculação
maior com o trabalho morto concretizado no capital fixo empregado. O contrário – mais
dependência do trabalho direto – acontece nas fases de circulação, beneficiamento e
distribuição dos derivados.
Como já foi dito, o petróleo como mercadoria especial acarreta uma grande
diferença entre o valor de mercado — mais ligado à demanda — e os custos de
produção. Isso permite interpretar que normalmente o petróleo gera grandes
excedentes, obtidos a partir do monopólio das propriedades onde se encontram as
jazidas minerais. As jazidas podem ser cedidas para exploração através de contratos
de operação, ou concessão, mediante remuneração que passa a se constituir numa
das formas de apropriação dos excedentes gerados pela renda petrolífera.
Segundo Suárez (2012, p.28), é nesse processo que acontece a concreta
transferência direta e indireta, contínua e ininterrupta, de volumes importantes de
excedente social global ao capital produtivo (empresas de petróleo), capital financeiro
(bancos e organismos financeiros), capital fundiário (proprietários da terra) e Estado

em dinheiro. Daí decorre a expressão preço de mercado. No caso da mercadoria especial, petróleo,
a compreensão desta distinção é ainda mais relevante, na medida em que o petróleo não tem valor
de uso (in natura), sem que seja beneficiado (refinado), onde a seguir ganha valor, e é quantificado
com preço, já em sua comercialização.
Segundo COUTINHO, Felipe, 2015, slide 7/136, é possível estimar que “um barril de petróleo (159
litros) exija o equivalente a um ano de trabalho pesado para uma pessoa, ou 25% de eficiência de
combustão x 6 horas consumindo 128 w/dia”.
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e, neste, ao estado e município que o conformam. No entanto, a apropriação da renda
depende da barganha política entre os agentes econômicos e o Estado. Afinal, a
distribuição e a utilização da renda têm efeitos sobre o aparelho produtivo e,
consequentemente, no desempenho econômico do país.
Portanto, pode-se deduzir que é dos valores excedentes da renda petrolífera,
transferidos para o sistema financeiro, que se originam os recursos dos fundos de
investimentos e bancos de desenvolvimento. Estes, através de empréstimos com
juros (nova renda), vão bancar mais extração, produção e geração de excedentes
para além da remuneração do trabalho e do capital. Os valores excedentes são os
pontos de disputa não apenas entre o Estado (controlado pelo governo) e as
petroleiras (operadores) mas cada vez mais por outras corporações que atuam na
área de serviços e tecnologia do setor de petróleo.
É importante distinguir as funções das empresas do setor petróleo ao longo da
cadeia produtiva. Com a ampliação da tecnologia, a reestruturação produtiva, as
formações e localizações das reservas petrolíferas foi se ampliando a importância das
chamadas para-petroleiras. Tratam-se das empresas fornecedoras de bens
(equipamentos e materiais), tecnologia e serviços demandados pelas petroleiras na
exploração/produção de petróleo. Elas só existem em função das petroleiras que que
detém as reservas, ou operam a exploração/produção e as contratam.
Hoje, as grandes players do setor são: Halliburton, Schlumberger, Baker, FMC,
Technip, Aker Solutions, etc. Em muitos casos, atualmente, com a exploração em
áreas mais complexas (offshore, águas profundas, areais betuminosas e xisto), as
para-petroleiras chegam a faturar mais com os contratos de serviços e afretamentos
de grandes equipamentos (sondas, plataformas, etc.) do que muitas petroleiras.34
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Assim, nestes casos, as para-petroleiras se apropriam de uma fração maior da renda
petroleira do que as petroleiras que possuem a propriedade das jazidas (reservatórios
Em 2016, com as fusões e incorporações entre as para-petroleiras (empresas do setor de serviços
e tecnologia) especializados em petróleo - e sua oligopolização – há uma tendência de ampliação
dos ganhos por formação de preços destes serviços. Assim, se estima que este setor possa estar
faturando quase tanto quanto as petroleiras. Além disso, pela localização concentrada e
hierarquizada destas corporações nas nações do capitalismo central, elas, na prática, representam
mais uma comprovação da divisão territorial do trabalho e também da produção de mais valia e
excedentes. Isto irá definir a direção dos fluxos de capital abocanhados de parte da renda petrolífera
gerada nas nações produtoras de petróleo.

34

Mais informações sobre as para-petroleiras podem ser obtidas na dissertação de mestrado,
defendida por ZAMITH, Maria R.M. de A., junto ao PIPGE-IEE/USP, em 1999, com o título “A
indústria petroleira nacional e o seu papel na competitividade do “diamante petroleiro” brasileiro”.
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de petróleo). Parcela da renda que é obtida na extensa cadeia produtiva, desde a
exploração, beneficiamento até a distribuição para o consumo, considerando que o
petróleo nunca é consumido in natura.
Diversos outros agentes agem de forma articulada e cruzada para abocanhar
parte desses excedentes econômicos gerados a partir da produção de petróleo. Neles
se incluem órgãos de controle e regulação, poder político e judicial e também outras
indústrias e empresas fornecedoras de insumos, ou prestadores de serviços,
revendedores, consumidores finais etc. Todos configurando grupos de interesses que
disputam os excedentes no interior das nações produtoras a partir da renda petrolífera
gerada.
Pode-se, dessa forma, dizer que, em resumo, a renda petrolífera tem sua
gênese na exploração/produção, porque sem ela não há o petróleo. Porém, o petróleo
passa a ter valor quando se transforma em mercadoria e passa a ter valoração com
seu valor de troca que advém das condições da demanda dos derivados (petróleo
refinado).
A renda petroleira é formada no valor da comercialização da mercadoria e é
repartida ao longo de uma extensa cadeia de produção. Assim, a disputa por esta
renda vai também acontecer nas diversas etapas da cadeia de produção, sendo um
embate entre as corporações (petroleiras e fornecedoras de bens e serviços) e os
governos nas diferentes nações e regiões. Uma coisa é geração da renda petrolífera
e outra é a sua repartição, onde tem peso os resultados das disputas geopolíticas.
As petroleiras são usualmente classificadas conforme seus controladores. As
estatais de petróleo sob o controle dos estados-nação são denominadas pela sigla em
inglês: NOCs (National Oil Companies). As petroleiras controladas pelo capital privado
(multinacionais) são as IOCs (International Oil Companies). Assim, a disputa
intercapitalista de uma forma ou outra envolve a relação com os poderes políticos,
seja através da NOCs, seja através das IOCs como proprietárias de reservas (campos
de petróleo), ou como operadoras (ou concessionárias) para exploração de petróleo
nestas áreas.
São vários os regimes de extração petrolífera utilizados como regulação pelos
estados nacionais: concessão, partilha, cessão onerosa, contratação de serviços a
operadoras etc. Também variam por Estado-nação os regimes fiscais e tributação, a
cobrança de royalties, a constituição e o uso dos fundos soberanos. Eles são
instrumentos utilizados pelos governos não apenas para regular o processo, mas para
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definir níveis de apropriação das rendas petrolíferas que visam ao atendimento às
demandas das nações detentoras das jazidas petrolíferas. Sobre essas questões é
importante ainda observar pelo menos três itens que interferem diretamente sobre os
regimes de extração e sobre a forma de tributação e regulação dos Estados-nações:
1) A informação sobre a potencialidade dos campos petrolíferos;
2) O real detentor da propriedade das jazidas petrolíferas; e
3) O controlador do processo de exploração/produção dos poços petrolíferos.
Vale ainda acrescentar que alterações de regimes de extração das reservas de
petróleo, formas de tributação, exigências legais, fiscais, cobrança de royalties e
outras regulações influenciam e são também mutuamente influenciadas pelo
movimento das fases (expansão e colapso) dos ciclos do petróleo definidos pelos
preços do barril no mercado internacional. Mais à frente serão explicitadas e discutidas
as características, fases e dimensões do que será chamado de “ciclo petroeconômico”, como fenômeno relacionado aos ciclos mais gerais da economia. O ciclo
do petróleo produz fortes e distintas consequências para as nações, conforme as suas
condições:

predominantes,

como

produtoras

e

exportadoras,

ou

aquelas

principalmente consumidoras.

1.4 A formação do valor e seus entrelaçamentos na cadeia produtiva do petróleo

A extensão da cadeia produtiva do petróleo reforça a interpretação de que o
volume da renda petroleira vai criando e ampliando o valor investido originalmente
pela extração/produção, mais vinculado aos custos operacionais (custos de
incorporação de novos poços e campos, custos fiscais, custos de abandono dos
campos, custos de tecnologia etc.).
Desse modo, a renda petroleira se amplia na cadeia e se espalha
espacialmente conforme as descobertas das novas fronteiras exploratórias ou
conforme a localização das instalações das corporações que compõem a vasta rede
produtiva. Assim, vão-se agregando novas rendas e valores excedentes nas
empresas de tecnologia prestadoras de serviços e na produção de milhares de outros
subprodutos do petróleo. Isso decorre a partir das indústrias de refino e das
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petroquímicas, onde se dá a produção de insumos para outras indústrias (consumo
produtivo), como fertilizantes para uso na agricultura e pecuária, entre outras.
Vale insistir e deixar claro que o preço do petróleo tem relação menos intensa
com seus custos de extração/produção que outros setores, possuindo assim maior
vínculo com as demandas de mercado (onde amplia seu valor) que, por sua vez, estão
muito ligadas à expansão e aos ciclos mais gerais da economia e ainda dos efeitos
da geopolítica.
Sob o ponto de vista da geração de valor a partir do trabalho, a indústria do
petróleo faz emergir mais um dos muitos paradoxos do sistema capitalista, do qual ela
é um dos seus principais alicerces. A indústria petrolífera é um setor onde o trabalho
produz relativamente uma “baixa mais-valia”. Assim, esse setor produz um imenso
valor, que pode ser confirmado com o fato de colocar as petroleiras entre as empresas
mais lucrativas do mundo, além de criar estrategicamente mais poder geopolítico.36
Em vista disso, além de se tratar de uma mercadoria especial, o petróleo
constitui uma cadeia produtiva excepcionalmente interessante, o que demonstra o
quanto o setor que a envolve acaba se tornando uma das bases do sistema capitalista,
se for observada com o significado da totalidade ou do “universal concreto”
(HEGEL)37, como síntese da singularidade e da materialidade do real que ajuda a
explicar o capitalismo.
O valor dessa mercadoria especial não é produzido apenas pelo tempo de
trabalho da extração, mas é de certa forma transferido de outras partes do sistema.
Isso se explica, como já foi dito, posto que na condição de uma mercadoria especial
ela é também insumo básico para a produção de mais de 3 mil outras mercadorias.
Assim, não seria um exagero considerar que o seu valor é também construído pela

Em 2014, o setor petrolífero possuía 3 entre as 10 empresas mais lucrativas do mundo, segundo o
jornal US Today: Gazprom, em 3º lugar; Esso em 5º e BP em 9º. Publicado em 25/10/2014.
Disponível em: www.usatoday.com/story/money/business/2014/10/25/24-7-wall-st-most-profitablecompanies/17707869/. Em 2015, segundo o mesmo US Today, na lista das cinco empresas com
mais rentabilidade de mundo estava a Esso em 2º lugar e a Chevron em 5º. Publicado em 24 de
julho de 2015. Disponível em: <http://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/
2015/10/24/24-7-wall-st-most-profitable-companies/74501312/>. Essas listas podem se alterar
conforme a fonte da pesquisa, mas, em praticamente todas, sempre terá pelo menos duas
petroleiras entre as dez corporações mais lucrativas da economia global.

36

Esta referência a Hegel consta de um texto (“Da Redação”) publicado na Folha de São Paulo em
18 de dezembro de 1997 com o título “Filósofo Hegel introduziu o “universal concreto”. Disponível
em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/12/18/brasil/4.html>.
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força de trabalho que atua em outras áreas, inclusive na própria reprodução de sua
força de trabalho.
Nesse contexto, é válido observar, mesmo que brevemente, o movimento da
formação de valor a partir da renda petrolífera; renda que nasce na produção dos
campos em terra ou offshore demandam enormes equipamentos e tecnologias. No
caso da extração offshore, além das sondas e plataformas que também são utilizadas
em terra (onshore), tem-se o uso dos navios de produção, embarcações especiais
para diferentes etapas como: lançamento de cabos e dutos, instalação de
equipamentos de engenharia submarina – subsea, contenção de vazamentos, apoio
para outras situações de acidentes e emergência, manutenção etc.; tudo usado na
etapa de exploração e extração (up-stream). Daí em diante, ocorre a etapa de
circulação da mercadoria (transporte/logística), na etapa chamada de midi-stream,
que agrega outros valores. A etapa de refino (down-stream), sendo a de
processamento final, também exige adiante o transporte e a distribuição até o
consumo final. Nos casos das petroquímicas em que os derivados servem como
insumos de outras cadeias produtivas, a etapa de circulação é importante. Por isso, a
instalação das infraestruturas e bases para a sua circulação tende a ficar próxima ao
consumo, objetivando reduzir custos e aumentar os excedentes. O infográfico abaixo,
produzido por inspiração do Annual Report 2015 da BP (slide nº 21/266)38, oferece
uma visão integral da cadeia produtiva do petróleo descrita acima:
Figura 3 - Cadeia produtiva do petróleo.

Fonte de Inspiração: BP Annual Report 2015. P. 21/266.

Annual Report 2015. Disponível em: < http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/bp-annualreport-and-form-20f-2015.pdf>.

38

80

Observando de forma totalizante a cadeia de produção, pode-se dizer que
todas essas etapas são puxadas pela demanda e seguem o esquema D-M-D
(Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro). Todas influenciando e sendo influenciadas pela
capacidade de investimento, que por sua vez depende do ciclo do petróleo e da fase
de expansão da economia.
O petróleo e a energia (dele derivada), ao longo deste último século, têm
enorme participação no desenvolvimento da indústria, tecnologia, serviços, da
financeirização da economia e no avanço do capitalismo em todo o mundo, com
predominância nos EUA e na Europa. Como afirmado anteriormente, o petróleo
tornou-se um elemento dinamizador do capitalismo histórico e da geração dos
excedentes que levaram à financeirização da economia globalizada contemporânea.
Isso posto, para entender esse processo histórico, é necessário recorrer à economia
política de Marx, que ilumina esse movimento e tem relação direta com a dinâmica do
ciclo petro-econômico.
Marx analisou a circulação dentro de sua tríade (produção-circulaçãoconsumo), para chegar ao regime do capital em suas diferentes formas. Nessa etapa
é que se verifica o desenvolvimento do dinheiro como forma de valor e de expressão
universal da riqueza. Esse movimento de certa forma explica a influência e o alto nível
de investimentos na indústria do petróleo, onde o dinheiro é transformado em capital,
como origem e finalidade da circulação e da produção capitalista no esquema D-M-D´
(Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro).
A demanda puxa a produção e a renda do petróleo, agregando valor a cada
etapa, onde o investimento é o capital antes de sua forma como dinheiro. Assim,
identifica-se o rentismo articulado com a financeirização, presente através dos fundos
que se transformam em capital fixo por meio das infraestruturas e bases da
industrialização das cadeias de produção desses setores articulados em redes, em
diferentes espaços e regiões. O dinheiro em si só aparecerá adiante, já sob a forma
de lucro que teve origem na renda extrativista petrolífera, com o valor ampliado na
cadeia da indústria do petróleo.
A ampliação da produtividade e a assunção do sistema financeiro sobre a
produção da mercadoria petróleo são movimentos que ocorrem no interior do ciclo
petro-econômico, com direções contrárias, conforme as fases de expansão e de
colapso. Isso acontece como etapas e processos da economia global, num sistema
muito pouco regulado, fluido pelo uso crescente e relativamente anárquico das vias
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informacionais e acima das fronteiras e da maioria dos controles dos estados
nacionais. Nesse processo, a mercadoria transformada em dinheiro, como equivalente
geral das trocas, desaparece e vai sendo assumida paulatinamente por uma “simples”
informação, usada pelos esquemas financeiros (fundos e bancos) articulados às
grandes corporações (players) do forte setor de petróleo.
O dinheiro sendo o fluido dos fluidos (SANTOS, 2011, p.17) é aquilo que sob
diferentes formas retroalimenta o circuito D-M-D´, permitindo a formação e a captura
de mais valor. Isso ocorre tanto por meio das bases materiais e das infraestruturas
necessárias à extração do petróleo quanto sob a forma financeira, de crédito e juros
(capital fictício), quando o dinheiro-capital realiza também a sua valorização sem a
mediação direta da mercadoria e da força de trabalho.
Nessa etapa, tem-se a acumulação de mais dinheiro, mediante o seu uso para
capturar mais valor, sob a forma monetária, o circuito D-M-D´ também se transfigura
e resume apenas em D-D´. Belluzzo (2012) faz referências a esse movimento dos
capitais, dizendo que quase todas as crises comerciais do tempo moderno estão
relacionadas com o desarranjo nas proporções entre o capital fixo e o “floating capital”
(títulos das dívidas negociados nas Bolsas), ao sustentar que o capital precisa existir
permanentemente de forma livre e líquida e, ao mesmo tempo, crescentemente de
forma centralizada para criar novos mercados.
Essa também é a dinâmica verificada no setor de petróleo, no qual grandes
volumes de capital líquido dos bancos de investimento, especialmente os private
equity39, cuidam de fixar no território os investimentos (capital fixo) necessários para
realizar a produção material. De uma forma geral se pode dizer que as relações entre
capital financeiro e o setor de petróleo ocorrem, especialmente, em seis áreas: a)
dívida; b) financiamento da infraestrutura; c) fundos equity; d) cadeia de fornecedores;
e) comercialização; f) fusões e aquisições (F&A). A concentração progressiva do
setor, em especial nas fases de colapso de preços do barril de petróleo, estimula a
atuação do capital financeiro nos processos de fusões e aquisições (F&A), incluindo
operações de reforço de capital no mercado de equities.

Private equity são fundos financeiros que investem em participações de empresas de capital
fechado, ou que (ainda) não possuem ações ofertadas em Bolsas de Valores. No setor de petróleo,
o capital financeiro atua basicamente para a construção de infraestrutura como dutos, ferrovias,
portos, etc., ou articulada junto à comercialização (formação de valor), financiando as tradings e
especulando com preços, na venda de petróleo bruto ou refinado (derivados). De forma especial no
chamado mercado futuro.
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Todo esses movimentos do capital possuem relação direta com o ciclo petroeconômico, tanto para a busca de novas reservas (exploração) quanto para extração
(produção), transporte (logística com embarcações, portos, pipelines etc.) e ainda
para beneficiamento do óleo bruto em unidades industriais, numa cadeia que
demanda imensos investimentos. Os capitais controlados pelas corporações (nações)
centrais também seguem estratégias que buscam capturar os excedentes econômicos
existentes nas nações produtoras de petróleo, o que se dá através de outros
mecanismos, que podem ser de comércio ou, como ocorre cada vez mais, com os
serviços bancários e de seguros, seguindo dinâmicas similares a de todo o sistema
capitalista.
O dinheiro em “estado puro” e como fluido dos fluidos, transmutado em
informação “impura” (SANTOS, 2011, p.18), vai ao sistema financeiro e retroalimenta
o setor petróleo, onde é também e novamente usado sob a forma de capital fixo,
instalações e equipamentos com locação e materialidade no território. Aí haverá mais
geração de valor, tanto na extração da riqueza mineral e “produção” da mercadoria
(renda petrolífera, SUÁREZ, 2012) quanto na instalação das infraestruturas para o seu
transporte, beneficiamento e consumo, na imensa cadeia articulada no interior do ciclo
petro-econômico.
Santos (2011) chama de dinheiro fluido, invisível e também abstrato, alegando
que ele não seria sustentado por infraestrutura, e sim por um sistema ideológico.
Porém, no caso da cadeia do petróleo, ela exige, sim, base material, mas nem por
isso deixa de transmutar de forma entre o físico-material e seu equivalente geral para
as trocas, mantendo ainda a característica que Santos chama de despótico, com papel
na produção da história, impondo caminhos às nações.
É possível ainda identificar que o setor de petróleo tende a se hierarquizar e
concentrar mais que outras atividades econômicas de cunho global, talvez só se
assemelhando ao esquema do sistema financeiro, com o qual tem uma grande
articulação, como uma espécie de irmãos siameses. Os mercados do setor petróleo
tendem a ser menos competitivos por concentrar mais riquezas e poder (econômico e
político) sob a forma de corporações oligopolizadas e de grande porte, numa dinâmica
que tenderia ao monopólio.
Dessa forma, os oligopólios do setor petróleo acumulam dinheiro, capital e
informações, que se misturam entre interesses e objetivos para apropriações dos
excedentes. Assim, na fase de colapso dos preços no ciclo petro-econômico, as
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corporações se tornam maiores, com a ocorrência de grande quantidade de fusões,
incorporações ou aquisições.
Observando os relatórios de algumas consultorias, observam-se dados
empíricos bastantes significativos, com pico de negócios de fusões e/ou aquisições
mais recentes, no ano de 2014:
a) A consultoria A.T. Kearney divulgou, em abril de 2016, que só nos anos de
2014 e 2015 um total de 3.229 fusões e aquisições aconteceram no setor de
petróleo e gás, envolvendo recursos da ordem de US$ 950 bilhões, sendo
1.975 fusões em 2014 com valor de US$ 484 bilhões e 1.254 fusões em 2015,
com US$ 469 bilhões40, sendo a maioria para-etroleiras;
b) Segundo a empresa de inteligência de mercado de petróleo, Dealogic, em
2016, só até maio já tinham sido realizadas um número de 376 operações de
fusões e aquisições, com negócios no valor de R$ 46 bilhões¹¹;
c) Outra consultoria ligada aos mercados, a CerditSights fez ainda uma previsão
de que no ano de 2016, as fusões e aquisições no setor de petróleo poderiam
alcançar o valor de US$ 285 bilhões41. Com essa estimativa o valor total em
três anos alcançaria a colossal soma de R$ 1,235 trilhão.42
A redução de número e valores de fusões e aquisições entre 2014 e 2016, com
pico no primeiro ano, reflete em bloco um forte movimento inicial que tende a se
Matéria do Valor em 25/04/2016, p.B5. RAMALHO, André. Petroleiras têm cenário difícil para a
venda de ativos. Disponível em: < http://www.valor.com.br/empresas/4534913/petroleiras-temcenario-dificil-para-venda-de-ativos>.
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Matéria do Valor em 30/05/2016, p.B3. ROSTÁS, Renato. Cenário de preços ainda pode estimular
aquisições. Disponível em: < http://www.valor.com.br/empresas/4580281/cenario-de-precos-aindapode-estimular-aquisicoes>.
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Em 31 de outubro de 2016, as empresas americanas de serviços de engenharia e tecnologia em
petróleo, GE Oil & Gas e Baker Hughes anunciaram a fusão entre elas e a constituição da empresa
FULLSTREAM Digital Industria Services Company. Um negócio criado com receitas combinadas de
US$ 32 bilhões e atividades em mais de 120 países, entre eles o Brasil, que tornará a corporação a
segunda maior fornecedora de serviços do setor de petróleo do mundo, atrás apenas da francesa
Schulumberger. Os dirigentes das duas empresas anunciaram que esperam ampliar seus ganhos
com a fusão em pelo menos US$ 1,6 bilhão até 2020. Vale destacar o trecho da fala do presidenteexecutivo da Baker Hughes, Martin Craighead, em conferência para analistas: “A companhia
resultante vai ser bem mais resiliente e resistente a ciclos”. Fonte: Agência Reuters, disponível em:
< http://br.reuters.com/article/idBRKBN12V1RS>. Adiante esta tese traz um capítulo sobre os ciclos
petro-econômicos. Também no dia 31/10/2016, a Baker Hughes e a GE fizeram um grande
comunicado aos investidores sobre os acordos de fusão que esperam concretizar até 2017,
comunicado que foi disponibilizado em seu sítio: < http://phx.corporateir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-newsArticle&ID=2217300>. A fusão entre a GE Oil & Gas e a
Baker Hughes ainda depende dos órgãos de controle e regulação americano; entre estes o
Departamento de Justiça, que, em maio de 2016, já havia suspendido a fusão entre a mesma Baker
Hughes, só que com outra empresa americana do setor, a Halliburton.
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reduzir adiante, após os primeiros e mais claros negócios. A dinâmica permanece
forte, porém menos intensa.
As fusões reduzem o número de players globais e, simultaneamente, diminuem
a competitividade. As fusões hierarquizam a atividade, aumentando ainda mais o
poder e a capacidade de articulação com o poder político, que é quem define os
processos de regulação e tributação na sempre presente disputa entre as corporações
de petróleo e o Estado. Daí também saem as decisões sobre a escolha dos lugares
para aporte de capital fixo para as infraestruturas, que ampliarão o valor da
mercadoria. Decisões que serão também tomadas para a escolha da localização de
toda a cadeia produtiva da extração/produção, circulação, beneficiamento,
distribuição e consumo.
O processo de regulação entre o Estado e as corporações muitas vezes se
realiza como uma briga entre cão e gato, com um correndo do outro. Harvey (2014,
p.147) diz que o capital troca a escala em que opera conforme os poderes e a
influência. Dessa forma, escolherá sempre a escala que resulta mais vantajosa para
a reprodução de seu próprio poder, entre a global, nacional ou local, quando uma ou
outra se torna mais ou menos intervencionista ou regulacionista. Nesse processo,
observa-se ainda, na dimensão política e geopolítica, a imposição de forças
hegemônicas, que exigem subordinação diluída, em redes e processos vinculados à
característica global do setor petróleo, agregado a imensas cadeias de valor e de
negócios.
As corporações do setor petróleo enxergam o mundo inteiro como um espaço
único ou, como afirma Ortiz (2015, p.115) citando Theodore Levitt, avistam o mundo
como se fosse uma unidade singular. Segundo Santos (2011, p. 19-20), essas
empresas realizam uma contabilidade global que se funda em parâmetros inspirados
nas finanças globais, num mundo que não é mais o capital que, como um todo, rege
o território, mas uma parte dele, isto é, o dinheiro em estado puro. E, sob a influência
do dinheiro, o conteúdo do território escapa a toda a regulação interna. Antes o
território continha o dinheiro regulado pelo território usado, enquanto hoje o conteúdo
do território escapa a toda a regulação interna.
Assim, se definem as forças que empurram, controlam e superam as cadeias
produtivas locais, vinculando-as às cadeias de valor global, articuladas, por sua vez,
aos capitais globais financeiros e fictícios. Também sob a forma de ciclos, eles
reforçarão os controles das nações e das economias nacionais, em processo de
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subordinação hegemônica, propiciada pelo poder da geopolítica da energia que tem
a sua gênese na renda petrolífera.
Com o intuito de tentar explicitar as relações complexas e em múltiplas
dimensões e escalas desse processo, foi construído um resumo sintético (quadro
esquemático) sobre a singularidade da mercadoria petróleo, a renda petrolífera, a
geração dos seus excedentes e as várias articulações que envolvem a
“superestrutura”, onde se localiza o poder econômico das altas finanças e o poder
político:
Figura 4 - Esquema da Renda Petrolífera.

Fonte: Elaboração do autor. Arte Maycon Lima.
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1.5 Fundo Soberano com renda petrolífera: Mais articulação do setor petróleo
com osistema financeiro e o poder político

Como já foi comentado em seção anterior que tratou da “renda petrolífera e
geração de excedentes”, há uma grande disputa pelos excedentes sociais dessa
renda entre o Estado e as operadoras (corporações petroleiras). O Estado, por meio
do sistema tributário e dos processos de regulação, estabelece as regras para
exploração petrolífera em troca do direito de operação. Enquanto isso, de outro lado,
as corporações do setor lutam por subsídios e incentivos fiscais, e menor regulação
(como as exigências de conteúdo local em suas operações), na busca por redução de
custos e aumento de seus lucros. As legislações e regras de exploração e produção,
feitas pelos Estados-nações, podem definir ou não a participação direta e divisão
(partilha) do volume de petróleo (mercadoria) extraído ou dos valores decorrentes
dessa produção. Esses recursos disputados pelo Estado são justificados como
atendimento às demandas por políticas públicas como todos os demais tributos.
Nesse sentido, tem crescido a fórmula da constituição dos chamados fundos
soberanos por parte das nações produtoras. Os fundos soberanos de investimentos
(FSIs) ou fundos soberanos de riqueza (FSR ou sovereign wealth funds), são fundos
de investimentos estatais. O principal argumento para a constituição desses fundos é
a necessidade de se formar uma espécie de poupança para os períodos de
emergência ou contingência por menor produção, seja por acidente ou outra razão,
ou para fazer face à redução de receitas por conta do rebaixamento do preço da
mercadoria na fase de colapso do ciclo do petróleo. Mais recentemente vem sendo
acrescida a esses argumentos a necessidade de se planejar a era pós-petróleo, ou
da energia oriunda do carbono.
Os primeiros fundos soberanos surgiram na década de 50. O marco inicial foi
com o fundo soberano — Kuwait Investment Authority (KIA) — criado no ano de 1953
no Oriente Médio, tendo a renda do petróleo como a sua base (SIAS, 2008, p.95). Os
fundos como poupança procuram investimentos produtivos para manter e atualizar os
valores quando de sua constituição, a partir da produção, embora seja mais comum a
constituição dos fundos soberanos ligados aos bens (ou recursos) minerais pelas suas
características de finitude e/ou pela exaustão das reservas. Tais fundos podem ter
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como fonte geradora de recursos (ou financiamento) outras atividades produtivas ou
financeiras.43
Tendo pouca necessidade de liquidez imediata e desfrutando de grandes
reservas cambiais, esses Estados resolvem “poupar” o excesso de reservas em outros
ativos financeiros, que não os títulos do Tesouro estadunidense, cujo retorno é
diminuto (SIAS, 2008). Os fundos soberanos representam em si um importante
instrumento de política econômica, oferecendo capacidade para o Estado operar
melhor as políticas fiscais, monetárias e cambiais e manejar políticas industriais de
conteúdo local e com capacidade de participar das cadeias globais de valor.
Os fundos soberanos cresceram de tamanho com o recente boom nos preços
das commodities, especialmente do petróleo, e também com os enormes déficits
americanos que demandaram recursos financeiros, através dos títulos do Tesouro dos
EUA, que esses fundos dispunham. Desse modo, os fundos soberanos passaram a
ter forte influência nas finanças, estimando que em 2016 eles alcançassem entre 5%
e 10% dos ativos globais, e dessa forma foram ampliando a sua importância e
participação no sistema financeiro internacional.44
Os valores oriundos da produção do petróleo — como mercadoria especial e a
mais comercializada — passaram a ser a base da constituição dos maiores fundos
soberanos do mundo. O número deles cresceu fortemente a partir do anos 2000,
período em que mais 28 fundos soberanos foram estabelecidos, em 23 países
diferentes. Em 2008 existiam 58 fundos soberanos espalhados por quarenta países.
Na ocasião, eles representavam quase 50% das reservas cambiais mundiais
estimadas em US$ 7 trilhões (SIAS, 2008). O maior fundo soberano do mundo em
volume de recursos é o da Noruega, o SPU (Statens Pensjonsfond Utland), o qual é
também chamado de Oljefondet (Fundo do Petróleo) e é controlado pelo governo
norueguês e administrado pela Norges Bank.
A seguir será apresentada uma tabela, publicada originalmente pelo jornal
espanhol El País45, com a lista dos dez maiores fundos soberanos do mundo, tendo
Os fundos soberanos estão sediados em países ricos em recursos naturais e em países praticantes
de políticas cambiais agressivas, que, além de possuírem gigantescas reservas cambiais investidas
em títulos do Tesouro estadunidense, passaram, agora, a investir em outros ativos para aumentar o
rendimento dessas reservas. (SIAS, 2011)
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Segundo SIAS (2011), os fundos soberanos passaram a ter tanta importância entre os países ricos
que se tornaram o principal assunto da pauta do FMI e do encontro do G-8.

44

45

El País. 24/06/2016. El crudo barato obliga a los fondos soberanos a replantear su estratégia.
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como fonte dos dados o Sovereign Welth Funds Institute. Metade desses fundos tem
como base exclusiva a renda petrolífera. Os demais têm fontes diferentes, mesmo que
a maioria esteja ligada às commodities. A Arábia Saudita aparece na quarta posição
com o Sama (Saudi Arabia Monetary Authority), criado quase na mesma época do
primeiro fundo soberano, o KIA do Kuwait, que também tem como fonte de recursos
o petróleo. Esse fundo está vinculado ao Banco Central saudita, que é a maior
autoridade financeira, o que segundo especialistas confunde e mistura as funções do
fundo, assim como a origem dos seus recursos.
No primeiro semestre de 201646, o governo saudita fez um grande anúncio
sobre o seu objetivo de criar, entre os anos de 2017 e 2018, um fundo soberano para
preparar o país para o declínio da era do petróleo, reduzindo a dependência desse
mineral. Segundo os sauditas, a previsão é que tal fundo controle mais de US$ 2
trilhões. O novo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (Hassana
Investment Company – HIC) faz parte da estratégia do "Plano Nacional de
Transformação" (Visão 2030). Através dele se planeja a venda de ações da
controladora da petroleira, Saudi Arabian Oil Company, que seria transformada num
conglomerado industrial.
Além disso, seria feito o lançamento de ações com a abertura e venda de 5%
do capital da companhia petroleira. Esse plano para levantar recursos e diversificar a
economia saudita pode esbarrar na desconfiança de investidores. Estes temeriam as
petroleiras estatais pela razão de elas terem mais condições de controlar a renda
petrolífera, fazendo um uso que fosse de mais interesse para a nação e para a
população do que para os investidores que sempre estão atrás de lucros e
rendimentos. Outra questão seria o questionamento sobre a forma com que se faria a
abertura das informações e dos livros da empresa Aramco, que é uma das exigências
para abertura do capital47. O volume de recursos desses fundos soberanos é muito
significativo, o que fez com que se tornassem uma importante fonte de recursos da
economia global.

46

MARTINEZ, M. Bloomberg em 01/04/2016. Arábia Saudita planeja megafundo de US$ 2 trilhões.

The Wall Street Journal em 29/07/2016. Republicado no Valor, p.B11. Mão do governo pesa no
desempenho das estatais do petróleo. Disponível em:
<http://br.wsj.com/articles/SB12561709050043403360904582217811608221198>.
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Quadro 2 - Maiores fundos soberanos do mundo.
Maiores Fundos Soberanos do Mundo
País

Sigla

Noruega
EAU (Abu Dhabi)
China
Arábia Saudita**
Kuwait
China
Hong Kong
Singapura
Qatar
China

SPU
ADIC
CIC
(Sama)
KIA
CHIC
HKMAIP
GIC
QIA
---

Volume de
Ativos

Ano da
Criação

Fonte de Financiamento

824
773
746
632
592
474
442
344
256
236

1990
1976
2007
1952
1953
1997
1993
1981
2005
2000

Petróleo
Petróleo
Diversos
Petróleo
Petróleo
Diversos
Diversos
Diversos
Petróleo
Diversos

(Em US$ bi)

** Fundo Soberano (Sama) integrado ao Banco Central. No início de 2016, a Arábia Saudita anunciou a
intenção de lançar um novo fundo “Hassana Investment Company”, para a era pós-petróleo, com volume de
US$ 2 trilhões, a ser composto, especialmente, com a venda de ações da petroleira estatal Saudi Aramco.
Fonte: Sovereign Welth Funds Institute, publicado no El País em 26/04/2016.

Fonte: Elaboração do Autor. Fonte: El País.

Os Fundos Soberanos de Riqueza (FSR) representam mais uma vinculação
entre as atividades do setor de petróleo e o setor financeiro. Percebe-se ainda, uma
grande ligação entre os fundos soberanos dos países e os fundos financeiros privados
espalhados pelo mundo, na medida em que os primeiros também fazem investimentos
em títulos e em consórcios de empreendimentos em várias partes do mundo.
O caso do maior fundo soberano do mundo, o norueguês Statens Pensjonsfond
Utland (SPU) é simbólico. Em abril de 2016 ele possuía US$ 824 bilhões de volume
de recursos. Seus gestores se comprometem com uma taxa de retorno anual de 4%
e, da mesma forma, o governo norueguês, seu controlador, também se compromete
a não retirar mais do que 4% do fundo por ano. Em 2016, do total de recursos, 65%
estavam aplicados em ações, 35% em títulos e 5% em imóveis junto a grandes bancos
do sistema financeiro, entre eles o americano JPMorgan Chase Bank. Em 2014, o
volume de recursos investidos era de US$ 820 bilhões. Em 2015, chegou a US$ 900
bilhões e, em abril de 2016, estava estimado em US$ 824 bilhões.
Para conhecer um exemplo sob a forma de movimentação dos recursos do
SPU vale observar o caso dos seus investimentos no Brasil. Em março de 2016, o
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jornal brasileiro Valor noticiou48 que esse fundo havia retirado os investimentos em
bônus do governo brasileiro, saindo de US$ 5,1 bilhões para US$ 2,6 bilhões. A
decisão teria sido tomada em função das reclamações sobre as taxas de retorno. Na
ocasião, também foi informado que o fundo norueguês possuía ações de 147
empresas brasileiras e que toda a América Latina tinha passado a representar 1% dos
investimentos totais em ações, sendo metade 0,5% no Brasil. No fim de 2014, o fundo
possuía 0,61% do capital da Petrobras, e, em 2016, a maior participação numa
companhia no Brasil era na Equatorial Energia, com 5% do capital. A Equatorial
Energia é uma holding com investimentos na Cemar, Celpa, Geramar e Equatorial
Soluções, com atuação na área de eletricidade.
O caso dos investimentos do fundo norueguês SPU no Brasil oferece a
possibilidade de se identificar tanto a relação e a forma de atuação dos fundos
soberanos com os fundos financeiros mais gerais do setor privado — de enorme
proximidade — como os interesses de investimentos no setor de energia, no qual se
inclui o petróleo, vínculo da origem dos mesmos. Aprofundando a observação sobre
esse caso, pode-se também identificar que, embora se fale em diversificação dos
investimentos, a forte relação deles com o sistema financeiro amplia as evidências
sobre a enorme articulação e dependência (em intermediação) de ambos com os
poderes políticos.
Os fundos são, na prática, fortes instrumentos do Estado, porque são seus
gestores que tomam as decisões referentes tanto ao controle e fiscalização de suas
captações quanto às decisões sobre os seus investimentos e ainda quanto à operação
da economia das nações às quais são vinculadas. Além da forte relação com os
poderes políticos, os fundos financeiros são responsáveis pela crescente
financeirização da economia global e definidores das escolhas dos territórios e
projetos onde serão investidos sob a forma de capital fixo para a produção material
no andar de baixo, onde acontece o ciclo de reprodução social (ARRIGHI, 1997). A
relação com outros fundos e com os donos do dinheiro reforça a interpretação das
diversas relações da mercadoria petróleo, apresentada no esquema gráfico geral
dessa tese já exposta na introdução.

MOREIRA, A. 2016. Valor em 10/03/2016, P.C1. Peso do ativo do Brasil cai em fundo norueguês.
Disponível em: < http://www.valor.com.br/financas/4473960/peso-de-ativo-do-brasil-cai-em-fundonoruegues>. Último acesso em 10.03.2016.
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1.6 Valor de uso e valor de troca do petróleo enquanto mercadoria especial

As categorias originárias da Teoria Marxista são muito potentes em termos de
se observar o movimento na extensa cadeia da indústria do petróleo e suas múltiplas
relações com o setor financeiro, o poder político, o peso geopolítico, entre outras. Esse
tipo de relação indica que nem sempre a lógica do mercado, mesmo no sistema
capitalista, é definidora das ações e projetos. Trata-se, como visto anteriormente en
passant, da necessidade de uso e troca dessa mercadoria especial. A dependência
do petróleo para gerar energia e especialmente para o transporte de pessoas e cargas
cresce a uma razão anual entre 1% e 1,5%, mesmo na atual fase de colapso do ciclo
petro-econômico e da anomia da economia mundial em épocas de juros negativos. As
nações e regiões produtoras são relativamente pequenas diante do universo de
países consumidores. Isso leva às exportações e ao mercado da commodity dessa
mercadoria especial em estado bruto ou já processada na condição de derivados
como diesel, gasolina, querosene e uma infinidade de produtos petroquímicos.
É nesse comércio entre corporações e tradings que se estabelecem as trocas
e as relações entre as nações produtoras e os países consumidores que vão
movimentar os excedentes da renda petrolífera. A renda é a parte do valor de troca
que fica com o produtor, com as tradings e é em parte tributada pelo Estado. Como
verificado anteriormente, é uma renda que nasce da propriedade das reservas ou, em
suma, da apropriação da natureza para satisfazer vontades e necessidades humanas.
Harvey diz que essa apropriação é um processo material incorporado nos atos de
produção e consumo. Sob condições de produção da mercadoria, os atos de produção
e consumo são separados pela troca (HARVEY, 2013, p.47). Assim, o conceito de
valor de uso está relacionado com os desejos e necessidades humanas, a partir dos
quais ele é visto sob o prisma da qualidade e da quantidade e, de forma geral, o valor
de troca é mais vinculado à questão quantitativa. Há aí uma forte contradição.
Harvey (2014, p.41) descreve o valor de uso e o valor de troca em seu último
livro Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo como sendo uma das
incoerências e contradições do capitalismo. À vista disso, com o uso de uma metáfora
como figura de linguagem, ele explica de forma simplificada essa categoria: “se tenho
um bife, o valor de uso é que posso comê-lo, enquanto o valor de troca é quanto tenho
de pagar para comê-lo”. Harvey também recorda que na sociedade capitalista todas
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as mercadorias têm um valor de uso e um valor de troca e que é significativa a
diferença entre ambas as formas de valor, que frequentemente se enfrentam e
passam a constituir uma contradição que pode gerar crises. Com o petróleo essa
contradição fica evidente na mudança das fases do ciclo petro-econômico.
Além disso, também por uma condição já vista, o petróleo como uma
mercadoria especial, imprescindível na modernidade, torna-se ainda mais potente
porque garante, ou não, estabilidade política por estar relacionado de forma direta
com o custo dos alimentos. Fato em que novamente se vê o risco das crises e das
relações entre as nações. Nesse ponto a geopolítica torna-se uma dimensão com
enorme peso sobre os valores praticados nas trocas, bem distantes dos preços e
quase sem relação com os seus custos de produção. Vale refletir que os seus
eventuais substitutos dependem fortemente do desenvolvimento tecnológico estando
assim mais vinculados e dependentes dos países ricos. Ou seja, o uso ou a troca
eventualmente podem não estar vinculados aos preços, mas aos interesses
hegemônicos e de controle sobre mercados e sobre as nações, sob a dimensão
política.
No mundo capitalista é em função das trocas que se criam e ampliam os meios
de circulação, da mesma forma que a capacidade do transporte altera as relações de
valor (HARVEY, 2013, p.483). Com base nessa observação é possível ir além e
perceber uma dupla influência, porque, como previamente tratado, o transporte é até
hoje o setor mais dependente desta mercadoria especial que é o petróleo, mais até
do que a geração de energia. Dessa forma, a geração do valor da mercadoria petróleo
se altera com o seu próprio uso para promover a sua circulação desde os locais de
extração/produção e beneficiamento até o consumo final. Ou seja, o petróleo ganha
valor com o seu próprio uso (nos navios petroleiros), tornando-se, entre todas, uma
mercadoria ainda mais especial.
Santos (2011) refere-se à razão do uso e à razão da troca como categorias que
se metamorfoseiam ao longo do tempo e lembra que esse fato está vinculado à
ampliação das trocas e do comércio com a interdependência crescente entre as
sociedades (SANTOS, 2011, p.15). Desse modo, as trocas remetem à circulação e
aos transportes, o que permite também afirmar que, como a circulação e os
transportes dependem do petróleo, ele se torna uma mercadoria que ganha ainda
mais valor por participar, de alguma maneira, da formação de todas as mercadorias
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trocadas num mundo globalizado em que a reestruturação produtiva localiza a
produção em espaços e regiões distintas onde se tenha menos custos de produção.
Paulani (2005), em sua análise do discurso da modernidade na economia,
lembra que a circulação e o transporte foram sendo transferidos para o que passou a
chamar de logística. Ela explica como a produção de mais objetos e de maior valor,
os quais são trocados, avança para o “dinheiro” como equivalente geral que, por sua
vez, vai gerar a ampliação de seus usos. O processo histórico explica como a
circulação das coisas e pessoas foram modificando as relações, tornando-as indiretas
e, por conseguinte, demandantes de circulação. Santos (2011, p.16) refere-se a isso
como o percurso das trocas que gera mudanças espaciais que passam pela
“eficiência” e pela produtividade e estabelecem “a mudança na história dos lugares e
do mundo”. Em todas essas etapas — com a circulação entre elas — o petróleo é
usado, o que reforça a excepcionalidade dessa mercadoria, que amplia seu valor e
seus excedentes e é, ao mesmo tempo, condição fundamental — quase essencial —
para que isso também possa acontecer com as demais mercadorias e com os serviços
que demandam o transporte como meio de circulação. Ou seja, o uso e a troca no
caso da mercadoria petróleo se imbricam na geração de valor. Marx dizia o mesmo
em relação ao capital fixo das máquinas e instalações nas relações de produção
capitalista em que elas desempenham um papel de categoria econômica e incorporam
o valor de troca e o valor a partir dos seus usos (HARVEY, 2013, p.50).
Interessante observar como a evolução das tecnologias propiciada pelo
sistema para gerar novos desejos e a produção de novas mercadorias foram
ampliando o uso do petróleo. O maior exemplo foi o avanço do uso do automóvel que
fez crescer o consumo do combustível, aumentando a demanda e a produção de
petróleo. Era o que Marx já dizia: que os desejos e as necessidades sociais vão sendo
modificados pelo capitalismo. Assim, são observadas diferenças das demandas de
petróleo entre as nações. O nível de consumo per capita por energia é maior nos EUA,
depois na União Europeia e menor nos países emergentes e menos desenvolvidos.
Por outro lado, há que se considerar que nessas nações há mais espaços para se
ampliar o consumo, que é o que faz a demanda não parar de crescer, mesmo que na
média (ou no geral) ela venha se situando na faixa de crescimento de 1,2% ao ano.
Assim, a reprodução material depende dos meios técnicos e do trabalho
incluindo o salário, que ajudarão a criar as demandas que obrigatoriamente tenderão
ao equilíbrio em termos de quantidade, valor e dinheiro como equivalente para a troca
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com ampliação do uso das mercadorias num processo cíclico. No caso da mercadoria
petróleo, isso é ainda mais claro. O sistema de produção cria desejos e necessidades
que geram ampliação do consumo e usos que demandam trocas onde se tem o que
será chamado de produção ampliada. Assim sendo, o tema do uso e da produção de
excedentes pode ser visto de uma forma mais ampla no caso do petróleo já que,
enquanto mercadoria especial, os excedentes podem ter usos recombinados com
outras indústrias novas ampliando a reprodução social mesmo em meio à profunda
especialização e divisão do trabalho que caracterizam a sociedade contemporânea
(HARVEY, 2013, p.48)
Sendo o petróleo uma mercadoria simbólica do capitalismo não parece simples
imaginar como seria possível uma alternativa dentro da Economia Política que se
concentrasse apenas no valor de uso dessa mercadoria especial, reduzindo os
valores de troca como se poderia conceber e desejar para outras mercadorias como
a habitação, por exemplo. Sendo o uso do petróleo tão essencial para a circulação de
todas as outras mercadorias, sua utilização, na prática, já é hierarquizada por um
consumo decorrente do estágio de desenvolvimento e riquezas dos Estados-nações.
Na sociedade capitalista, a quantidade de valor de uso gera a transação do petróleo
por certa quantidade de dinheiro, o que vai orientar novas decisões de produção e de
consumo.
Essa dinâmica relacionada ao valor de uso e valor de troca será novamente
abordada na próxima seção sobre as duas fases do ciclo petro-econômico, o qual
funciona como subsistema dos ciclos mais gerais da economia. O mesmo se dará na
segunda parte desta tese, ao tratar da relação do petróleo com os sistemas portuários
e com a demanda do capital fixo para a construção das bases para a circulação do
petróleo. O tema valor de uso e valor troca será mais uma vez explorado na terceira
e última parte desta tese, quando será descrito e analisado o modo como as diferentes
etapas entre a exploração/produção e a circulação do petróleo definem o uso do
território. Nesse processo, os usos, as trocas e seus excedentes produzem os lugares
que por sua vez também redefinem outras atividades econômicas, todas arrastadas
pela Economia do Petróleo e pelas rendas por ela produzidas. Assim, essa categoria
ganhou uma forte centralidade tanto na formulação das hipóteses, quanto no
desenvolvimento e conclusão desta tese.
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1.7 Ciclo petro-econômico como subsistema dos ciclos mais gerais da
economia explicam as crises conjunturais em diferentes dimensões:
características, fases, desenvolvimento e consequências para as nações
(ou regiões) produtoras e/ou consumidoras

Ao avançar para a parte final da segunda metade do período destinado à
pesquisa empírica desta tese no semestre de 2014, foi percebido o início da inflexão
nos preços dos barris de petróleo no mercado mundial. De início parecia, como
ocorrera entre 2008/2009 (acompanhando a grave crise do subprime americano), uma
espécie de volatilidade, com grandes variações de valores, mas em um curto tempo.
Porém, o tempo foi passando e viu-se que, por especulação das tradings do setor nos
mercados, o fenômeno não tinha como ser considerado como volatilidade.
Nessa fase, com uma observação mais ampla — e por um prazo mais longo —
sobre a movimentação no setor de petróleo em todo o mundo, já se podia identificar
a existência de um fenômeno mais duradouro. Dessa forma, no segundo semestre de
2015, já havia a constatação de que se tratava de uma questão conjuntural, mas com
características cíclicas. Assim, uma fase de expansão (boom) dessa commodity
mineral, em termos de atividades e de valorização no mercado mundial, tinha sido
alternada para uma fase inversa de colapso dos preços. A fase de colapso então já
apontava para uma duração de tempo ainda maior e com perspectivas de enormes
repercussões para toda a cadeia produtiva nos mais diferentes espaços do mundo.
Ou seja, começava-se a perceber que se estava saindo da fase mais longa de
altos preços do petróleo no mercado mundial. Durante praticamente mais de quatro
anos (entre 2010 e 2014), o preço do petróleo esteve acima dos US$ 100 o barril, o
que nunca havia acontecido antes na história dessa commodity. A hipótese levantada
na ocasião é que poderia se tratar de uma espécie de “novo normal” no setor. No final
do ano de 2015, já era claro que, mesmo que fosse uma questão conjuntural, não se
tratava mais de volatilidade. No início de 2016, ficava ainda mais evidente que se vivia
uma nova fase cíclica do petróleo. Em um momento de intensa pesquisa empírica que
esta tese demandava, com acompanhamento sobre causas e consequências da
relação petróleo-porto, é que se começou a intuir a hipótese de ocorrência de um
fenômeno específico, ao qual se denominou: “ciclo petro-econômico”.
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A forte convivência com estas duas diferentes fases, de expansão (20092014.1) e de colapso (2014.2 — que segue em 2016.2) emergiu neste pesquisador
não apenas a hipótese de que se tratava de um fenômeno cíclico, mas que ele
necessitava de observações mais amplas. Assim, passou-se a levantar as
características, fases e consequências — bastante peculiares — desse ciclo
específico para a economia global, para as regiões e nações produtoras e
exportadoras, ou importadoras e consumidoras.
Sendo a mercadoria petróleo o centro de observação desta tese, houve a
compreensão de que, mesmo que já se estivesse em fase de início da redação final,
seria uma enorme perda de oportunidade considerar tal fenômeno (insistindo) uma
questão conjuntural. Dessa forma, avaliou-se que era possível ir além da descrição
da relação entre o setor petróleo e gás, os poderes econômicos e políticos e os
sistemas portuários/marítimos, e como esses relacionamentos produzem novas
territorialidades. O esforço em entender o ciclo petro-econômico poderia oferecer
ainda mais pistas, tanto sobre os relacionamentos dessa mercadoria especial, com as
infraestruturas que lhe servem de base para produção e transporte, como para
entender como esse processo usa o território e lhe dá conformações específicas.
A descrição sobre as características e aquilo que se passou a nomear49 de
“ciclo petro-econômico” foi-se tornando um exercício metodológico intenso. A ousadia
com a nomeação do fenômeno foi parte da intenção em aprofundar o conhecimento
sobre a sua condição cíclica. O processo ganhou corpo ao observar a relação direta
com os ciclos econômicos mais gerais da economia. Ao limiar do segundo semestre
de 2016, é possível identificar claramente que a fase que se vive envolve o período
final de um ciclo petro-econômico e o limiar do surgimento de outro período (cíclico ou
não) com as fases que lhe são comuns, embora diversas, em intensidades e períodos
de ocorrência.
A partir daí a ideia passou a ser a de juntar as diversas peças do imenso
tabuleiro que compõem a cadeia extrativa-produtiva-logística e financeira do petróleo.
O objetivo foi interpretar e relatar o fenômeno observado, reconhecendo nele uma
enorme potência para traçar cenários e elaborar planejamentos de intervenção de
diversas naturezas. A relação entre a geopolítica da energia e os ciclos econômicos

Nomear é recortar o real, captá-lo de maneira até então indizível. Renato Ortiz. Universalismo e
Diversidade. BoiTempo Editorial. 2015. P.118.
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produzem diversas interferências sobre a vida nas nações (ou regiões) produtoras
e/ou consumidoras em diferentes continentes, com enormes reflexos infranacionais.
Há evidências de que o conteúdo desse fenômeno merece mais atenção em
termos de aprendizado científico a ser mais bem absorvido pela academia. Sua
investigação foi centrada na pesquisa empírica da realidade do setor petróleo e gás,
através da metodologia de análise documental e de notícias em variadas fontes e
origens. Agora, com o avanço da observação empírica sobre o setor diante da crise
dos baixos preços (e no Brasil com os efeitos da Operação Lava Jato, na Petrobras),
tornou-se imperioso compreender e acompanhar os efeitos conjunturais dessa fase
de colapso sobre o objeto pesquisado.
Nesse contexto, avançou-se para retomar (mesmo que de forma breve) a
explicação sobre a teoria dos ciclos, as características e fases dos ciclos econômicos
mais gerais da economia e do que se poderia intuir como relação com o ciclo petroeconômico que se investiga. Dessa forma, já o interpretando, avançou-se para o
entendimento de que se trata de uma espécie de subsistema do ciclo econômico visto
de uma forma mais totalizante.
Seguindo o mesmo percurso, foram elencadas uma série de características do
ciclo petro-econômico, suas fases e desdobramentos. Adiante a observação fluiu para
a compreensão da relação entre o ciclo petro-econômico e os mercados produtores e
consumidores, assim como da questão da volatilidade de preços da commodity
petróleo. Outro ponto abordado foi a inter-relação entre os investimentos e o consumo
dentro do ciclo petro-econômico bem como a sua condição multiescalar e
multidimensional. Tratou-se ainda dos efeitos do ciclo petro-econômico sobre as
nações, corporações e sobre a dinâmica interna dos países, a partir de sua evolução.
À frente resolveu-se construir um “quadro-resumo” descrevendo as principais
características em seis diferentes dimensões do ciclo petro-econômico. Objetivou-se
com o quadro a construção de uma síntese do fenômeno e de sua condição cíclica,
realçando, organizando, selecionando e hierarquizando um expressivo volume de
dados sobre essa cadeia produtiva. Assim, foram descritas algumas questões que
podem ser mais específicas do atual ciclo, de forma a permitir ao leitor uma maior
interação e uma visão mais ampla do setor petróleo, sobre o qual se infere o fenômeno
cíclico. Na edificação desse quadro em diferentes dimensões, fez-se opção por
organizá-las numa sequência mais lógica para a sua compreensão e não exposta e
classificada pelas dimensões elencadas, na qual a econômica e a política (geopolítica)
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são preponderantes, mesmo considerando que as demais são igualmente importantes
e complementares para a compreensão do fenômeno.

1.7.1 Os ciclos econômicos e sua relação com o ciclo petro-econômico:

O ciclo petro-econômico (CPE) guarda relação com a teoria dos circuitos de
capital, sua reprodução ampliada (HARVEY, 1985) e com os processos de
acumulação de capital, que mobilizam os excedentes econômicos para serem
aplicados sob a forma de capital fixo na exploração petrolífera. Daí resulta a atividade
do circuito produtivo do petróleo e gás, para uso (inicialmente) como energia e
disponibilização dos excedentes, que são vendidos no mercado mundial, onde
alcançarão preços maiores ou menores, conforme a relação entre os custos de
produção, a oferta e a demanda em nível global.
Além dos circuitos de acumulação do capital, o CPE também se vincula com os
circuitos espaciais atuando em termos econômicos na parte superior da economia,
onde também se situam as atividades dos bancos, comércio e indústria de exportação,
indústria moderna, serviços modernos, atacadistas e os operadores de logística
(transportadores). O circuito superior da economia torna-se, dessa forma, o resultado
direto das modernizações que se desdobram sobre o território (SANTOS, 2008, p.85).
Por conta dos graus de tecnologia, capital, organização, dependência do setor externo
e ainda da forte presença das corporações transnacionais, o setor de petróleo se
caracteriza espacialmente como sendo parte desse circuito superior da economia.
Observando os circuitos da economia capitalista tanto sob o ponto de vista da
acumulação quanto do uso espacial do território, é possível observar seus
movimentos, como o fenômeno dos ciclos longos, descritos, a partir do início do século
XX, por vários autores. As marchas e contramarchas, características e fases dos ciclos
longos foram interpretados por Kondrátiev, em 1926, com uma duração aproximada
de 40-50 anos, compostos por uma fase de expansão econômica (fase A) e uma
descendente, de colapso (fase B), conforme aponta o gráfico abaixo:
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Figura 5 — Ciclos longos de Kondrátiev.

Segundo essa análise, nos dois últimos séculos ocorreu um total de quatro
ciclos longos. Outro estudioso a reconhecer os ciclos longos foi Schumpeter, que os
enxergava sempre vinculados às inovações tecnológicas. Braudel (1966) interpretou
os ciclos como históricos (1985 e 1995), enquanto Arrighi (1996) reconheceu a
dinâmica do capitalismo histórico como um sistema mundial (Sistema Mundo), o qual
seria resultado de sucessivos Ciclos Sistêmicos de Acumulação (CSA), com influência
direta sobre a dinâmica econômica e resultados sobre o sistema político e da luta por
hegemonia entre as nações. Para Arrighi os ciclos atendiam à nação hegemônica em
termos de organização de suas ações políticas e produtivas com o objetivo de garantir
a expansão e o controle sobre o espaço econômico mundial, entendido como sistemamundo por Wallerstein (2007). De forma similar aos ciclos históricos de Braudel,
Arrighi descreveu o percurso da ascensão do capital por meio dos ciclos sistêmicos
de acumulação genovês, holandês, britânico e norte-americano.
É nesse contexto que o CPE se vincula à teoria dos ciclos, integrado mais ou
menos intensamente à economia geral. A teoria dos ciclos pode ser interpretada de
forma complexa, como efetivamente o é, ou de uma maneira mais simples quando se
compreende que ela se alterna em períodos, fases e intensidades distintas. Para a
sua formulação, a teoria demanda a análise de dados e indicadores que apontem as
movimentações em distintas fases desenvolvidas por determinado período de tempo.
Logo, a teoria sugere ampla observação do real e da materialidade da empiria
pesquisada.
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Os especialistas em ciclos econômicos fazem questão de distinguir que tais
ciclos se diferem das costumeiras flutuações econômicas. Por essa razão, os ciclos
estarão obrigatoriamente sempre vinculados à observação de maiores períodos de
tempo. Também é usual o esforço de interpretar fenômenos como cíclicos na tentativa
de se anteceder a situações e predizer o futuro, ou estimar situações e fatos. Não há
mal nisso, mas há que se diferenciar as mudanças que se têm ao longo do tempo na
interação de coisas e pessoas daquilo que seria efetivamente cíclico. Nesse sentido,
os estudiosos dos ciclos econômicos informam que efetivamente eles seriam aquelas
situações que envolvem a expansão (boom) ou ascensão, seguida adiante pela
depressão, descenso, ou colapso.
Mesmo os ciclos econômicos classicamente considerados ocorrem com
durações de tempos distintos e específicos e podem-se alterar de acordo com as
várias atividades econômicas. Há estudos que falam em outros ciclos específicos da
economia, como os “ciclos de 20 anos da construção civil". O CPE e estes outros
ciclos específicos por setor não devem ser vistos como uma espécie de subsistema
do ciclo econômico mais geral. Apenas deve-se observar a relação entre eles. Dentro
desse escopo, parece interessante compreender em si os fenômenos decorrentes das
expansões (recuperações, booms) e dos colapsos (contrações, declínios, busts) deste
importante setor de atividade econômica que é o petróleo, com exceção do período
de tempo dos CPEs que podem, neste caso, ser bastante variáveis.
A mudança de fase no ciclo mais geral da economia ou no CPE acontece
quando há sobreacumulação, o que gera dificuldades para se colocar os excedentes
por conta da saturação do mercado. Nessa fase caem os preços e decorre todo o
processo. Em meio aos ascensos, descensos e oscilações pendulares do caso
específico do ciclo do petróleo, é possível identificar o importante protagonismo do
capital e de seu poder coercitivo e de força sobre o território que, articulado com o
poder político, opera a economia sob as mais variadas formas. Esse processo se
realiza, por meio de cadeias produtivas, com grandes corporações globais na maioria
das vezes estruturadas como oligopólios (em busca da condição de monopólios) que
fazem intenso uso sobre o território para extrair os bens (recursos) naturais, que, a
seguir, são transformados em matérias-primas a serem beneficiadas. Assim, já sob a
forma de produtos derivados, o capital obtém o lucro, a acumulação ganha
consistência e gera os excedentes da economia, como já visto na seção sobre a renda
petrolífera.
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É sobre este processo específico chamado de petro-economia que se pretende
identificar as características e fases cíclicas do boom e do colapso. Há uma profusão
de dados sobre o setor, porém é comum encontrá-los, na contemporaneidade,
descritos de forma desorganizada, desconexa e com várias informações soltas. Como
já visto trata-se de uma cadeia produtiva global com profunda ligação com as
estratégias geopolíticas e os interesses hegemônicos e de controle sobre as nações
com repercussões intranacionais e locais.
Há os que, com mais ou menos razão, questionam a teoria dos ciclos mais
gerais da economia (ou por setor) pelo seu viés estruturalista e endógeno, e
estritamente vinculado às forças produtivas, concedendo pouca importância às
relações de produção, quase desconsiderando ou subestimando as potencialidades
da luta de classes. Nesse contexto, vale relembrar que Marx já citava os ciclos
periódicos da economia. Um ciclo de 7 a 11 anos de crescimento, seguido de crise
(como corpo vivo, respirando ciclos periódicos), decorrente do modo de produção do
qual é gerada a acumulação de mercadorias e novos capitais.
Na opinião de Dos Santos (2002, p.20), o marco cíclico, apesar do
inconveniente em sugerir um determinismo econômico sempre perigoso, é
extremamente rico em sugestões teóricas de cenários alternativos e de análises de
conjuntura. Identifica-se, dessa forma, que a compreensão do ciclo petro-econômico
é uma forma de ampliar o conhecimento sobre o fenômeno e de enxergar
simultaneamente as estratégias e alternativas que possam auxiliar na superação da
dependência e do capitalismo histórico. É oportuno recordar que é exatamente nesse
campo das atividades ligadas à mercadoria petróleo que o capitalismo se tornou mais
forte, centralizado e hierarquizado. Assim, ele atua de certa forma como facilitador da
conquista das hegemonias centrais que foram se desenhando ao longo do tempo na
economia global, assunto já abordado nas seções anteriores sobre as rendas
petrolíferas e sobre o valor de uso e de trocas.

1.7.2 O Peak Oil e o Ciclo Petro-econômico

Antes de entrar na descrição das características do ciclo petro-econômico, é
interessante registrar que as avaliações de cenário da produção mundial de petróleo
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tiveram, a partir da 2ª GM, mais propriamente depois da metade do século passado,
uma interpretação do geólogo americano Marion King Hubbert que passou a ser
chamada de Teoria do Peak Oil. Ela defende a posição de que a evolução da produção
de petróleo teria um pico de produção, um pico da taxa de descobertas e, depois, ao
longo do tempo, ela entraria numa fase de depressão, num processo que poderia ser
identificado com uma curva similar à de um sino, conforme gráfico de estimativa
elaborado no ano de 1956, por Hubbert:
Figura 6 — Curva do Peak Oil.

Fonte: Wikipedia. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil>.

A curva reproduz a estimativa da distribuição da produção de petróleo no
mundo utilizando dados históricos anteriores e expectativas de produção futura que
teria, segundo o seu idealizador M. King Hubbert, um pico de 12,5 bilhões de barris
por volta do ano 2000. Antes, em 1974, Hubbert havia previsto esse pico para 1995.
Mais à frente, outras modelagens usando a teoria de Hubbert fizeram estimativas de
declínio geral a partir do ano de 2020. Alguns geólogos antes disso faziam
prognósticos similares sobre a perspectiva da produção atingir um pico e depois
declinar. Outros seguiram a Hubbert, que justificava suas projeções com modelagens
estatísticas que foram usadas, com algumas variações, para descrever, analisar e
estimar o pico e o declínio da produção de regiões, países e regiões multinacionais.
Em suas publicações, Hubbert usou o termo "pico da taxa de produção" e "pico
da taxa de descobertas".50 Mais recentemente, o termo "pico do petróleo" foi
HUBBERT, Marion King. 1956. Nuclear Energy and the Fossil Fuels 'Drilling and Production
Practice' (PDF). Spring Meeting of the Southern District. Division of Production. American Petroleum
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popularizado por Colin Campbell e Kjell Aleklett, em 2002, quando ajudaram a formar
a Associação para o Estudo do Pico do Petróleo e do Gás (ASPO).51
A teoria para a produção e descobertas de novas reservas de petróleo pode
ser ainda sustentada, mas não pode mais ser analisada sem considerar a sua
condição cíclica em termos de preços no mercado, hoje cada vez mais globalizado e
transescalar. A condição cíclica dos preços do petróleo, comprovada pela alternância
das fases de expansão e colapso é articulada multidimensionalmente conforme
interesses geopolíticos. Isso se dá mediante acordos, que envolvem os players
globais (corporações) do setor e as nações, com objetivos de controle e de hegemonia
como será descrito adiante em mais detalhes. Assim, os ciclos petro-econômicos
definidos pelos preços podem ser considerados de maneira conjunta com a curva de
Hubbert relativa à produção de petróleo e vinculada ao movimento das reservas
provadas e de futuras descobertas, que podem ser aceleradas ou freadas de acordo
com o ciclo petro-econômico e com os excedentes gerados pela indústria do petróleo.

1.7.3 Características do ciclo petro-econômico

O esforço em decifrar as características do que se denominou ciclo petroeconômico parte de sua referência como de um subsistema dos ciclos econômicos de
curtos ou longos prazos ou ainda dos ciclos históricos (Braudel). Porém se reconhece
que, além da importância do setor de óleo e gás, o avanço da mundialização da
economia, da reestruturação produtiva e do comércio mundial amplia a necessidade
de observação mais específica desse fenômeno ligado a uma das mais importantes
atividades econômicas do “mundo moderno”. Por ser a mercadoria mais
comercializada no mundo e com seu potencial estratégico de gerar energia e, assim,
criar condições para enfrentar a natureza e o frio inóspito de algumas regiões, o
petróleo acaba tendo importância ainda maior que a negociação dos alimentos. Estes,
em situações extremas e de penúria, podem ser plantados e armazenados próximos
Institute. San Antonio, Texas: Shell Development Company. p. 22–27. Retrieved 18 April 2008.
Disponível em: <http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf>.
WAKEFORD, Jeremy. 2012. Peak oil is no myth. Engineering News. Retrieved 8 April 2014.
Disponível em: <http://www.engineeringnews.co.za/article/peak-oil-is-no-myth-2012-07-27>.
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aos locais de consumo, da forma que no Brasil passou a ser chamada de agricultura
familiar.
Observando o mundo real é possível identificar que na última década houve um
ápice e um declínio (expansão e colapso) do petróleo (aí visto de forma conjunta com
o gás natural). O desenvolvimento da pesquisa, que se passou (e ainda passa) num
período de tempo que inclui essas duas fases, é que acabou por tornar o fenômeno
um enigma a ser interpretado e descrito. Nesse contexto é que a noção da existência
de um ciclo com características e fases específicas foi despertando a hipótese e
estimulando a análise e a interpretação do fenômeno. De início já era possível
perceber que, no caso do ciclo petro-econômico, não seria possível tratar de ciclos
com períodos regulares, mas, nem por isso, seria possível deixar de considerá-los um
fenômeno cíclico, porque possuem fases (etapas) de altos e baixos, mesmo que suas
ocorrências não ocorram em períodos regulares, como por exemplo, o do ciclo
econômico do Kondratiev. O ciclo petro-econômico evidentemente é parte de um ciclo
econômico mais geral da economia, uma espécie de subsistema com características
muito específicas, capazes de orientar os movimentos dos ciclos econômicos mais
amplos, vistos aqui neste caso com a necessária noção de totalidade.
Há um importante debate sobre os ciclos econômicos, mais do que sobre a
visão em prazos ainda maiores, como são os ciclos históricos. Há, desse modo,
questionamentos sobre a existência de um certo determinismo e uma paralisia que
poderia ser gerada a partir da identificação do destino. Questionamentos que seriam
derivados das leituras ou interpretações das etapas relativas aos diferentes pontos da
curva dos ciclos. Nesse sentido, há alegações de que, ao tentar vislumbrar o momento
seguinte, poder-se-ia estar abandonando a capacidade sempre existente e possível
de tentar modificar os pontos da curva e a realidade. Esse tipo de interpretação parece
pecar por um certo voluntarismo, negando e perdendo a noção das tendências que a
visão de longo prazo oferece conceitualmente para observar o desenvolvimento e os
movimentos do sistema capitalista.
Também no caso do subsistema do ciclo petro-econômico, nunca será fácil
prever o mercado de petróleo e o limiar e o findar de cada um dos ciclos. Eles parecem
regidos menos por lógica e mais pela política (ou geopolítica) onde as guerras e a
intensificação dos conflitos regionais geram a curva ascendente, enquanto os acordos
e os arrefecimentos dos conflitos tendem a gerar estabilidade e redução dos preços
como movimentos que mudam a fase do ciclo petro-econômico.
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Os ciclos petro-econômicos são também movidos por especulação e
manipulação do setor financeiro e por bancos (em especial, Goldaman Sachs, Morgan
Stanley, JP MorganChase e Citigroupe) e suas frações com base nos interesses de
lucros por conta de notícias e informações que teriam potencial para mudar cenários52
(ENGDALL, 2016). Pela pujança do setor petróleo, pelos altos valores que movimenta
e por ser a commodity mais comercializada no último século, a sua volatilidade,
mesmo que em percentuais pequenos, mexe com grandes volumes de capital. Por
tudo isso, o petróleo é tão comentado e citado, como gerador de reflexos em setores
da economia que, em tese, teriam relação menos direta e intensa.
O ciclo petro-econômico influencia o setor de energias alternativas tornando-a
também cíclica com fases de expansão e contração. Na fase de ápice do preço do
petróleo, o desenvolvimento das tecnologias e a fabricação de equipamentos para
implantação de projetos de energia solar, eólica, bioderivados etc. ganham relevância
porque são competitivos com os altos preços do petróleo. Em caminho inverso, com
o barril a US$ 30 (como em janeiro de 2016), os projetos de energia alternativa são
freados para aguardar novo ciclo, o que se torna um paradoxo na medida em que eles
só se viabilizam com os altos preços da commodity petróleo, a quem pretende,
paulatinamente, substituir.
Vários estudos fazem referência à cadeia do petróleo e aos ciclos da economia,
mas não analisam as particularidades do CPE, o qual parece mais influenciar o ciclo
geral da economia do que ser influenciado por ele. Isso se dá não apenas pela sua
abrangência de uso, mas também pelo poder geopolítico que confere aos que estão
mais diretamente relacionados a essa atividade em diferentes pontos da cadeia
produtiva. É possível intuir que os países produtores (e em especial os organizados
pela Opep) conheçam os meandros do CPE e muitas de suas características e
consequências, mas parece necessário aprofundar o conhecimento sobre essa
dinâmica. Um indicativo dessa percepção pode ser visto em uma matéria da agência
Reuters de 04/11/2015 que cita um relatório tido como confidencial de 44 páginas da
Opep, cujo título é “Relatório confidencial da Opep vê parcela de mercado encolhendo

ENGDAHL, F. William, 2016. Russia Breaking Wall St Oil Price Monopoly. Disponível em:
<http://journal-neo.org/2016/01/09/russia-breaking-wall-st-oil-price-monopoly/>.
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até 2019”53. Nesse relatório, a Opep faz estimativas de demandas e de ofertas de
petróleo, o que leva à interpretação de que a Opep apostaria no fenômeno do ciclo
petro-econômico (CPE) quando decide atuar contra os chamados produtores
marginais54, aqueles com altos custos.

1.7.4 Fases e desdobramentos do ciclo petro-econômico (expansão e colapso)

As duas fases distintas do ciclo petro-econômico são facilmente percebidas a
partir dos preços do barril do petróleo. Quando se encontra no alto (boom), próximo
ao ápice — um pouco antes ou um pouco depois —, toda a imensa e custosa cadeia
produtiva do setor se desenvolve e se expande. Assim recebe investimentos, novas
tecnologias são desenvolvidas para a extração, para a redução de custos e diminuição
relativa de riscos ambientais e de acidentes para os trabalhadores do setor,
independentemente do local onde se situam os campos e os poços de extração,
estejam eles nas areias betuminosas do Canadá, nas águas profundas do pré-sal no
Brasil, no gelado Mar do Ártico, ou extremo do Mar do Norte, na Noruega.
A fase de expansão do CPE propicia mais desenvolvimento em tecnologias,
materiais e equipamentos para o setor. Além das sondas e plataformas, enormes e
quilométricas brocas de perfuração, robôs e uma sofisticada engenharia submarina
(subsea) vão dando extensão às mãos humanas para localizar e depois explorar
novas reservas de petróleo, que logo ganham o nome de “ativos”. Nessa fase de boom
— que gera excedentes — as petroleiras saem a campo com os seus geólogos e
sonares à procura de novos campos e poços55. Com os avanços das tecnologias, os
poços são cada vez mais rapidamente avaliados, tanto em termos de potencialidade
de produção quanto de custos e produtividade e são consequentemente

Matéria da agência Reuters em 04/11/2015. Relatório confidencial da Opep vê parcela do mercado
encolhendo até 2019. Disponível em: <http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0ST
2WQ20151104>.
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“Produtores Marginais” são aqueles que possuem limitada capacidade de produção e também mais
altos custos de extração/produção, tendo assim também reduzida margem de manobra e “gordura”
para enfrentar as fases de colapso do ciclo petro-econômico, que ultrapassam as volatilidades
temporárias de preços.
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Campos são coletivos de poços. Um campo petrolífero possui vários poços de petróleo.
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transformados em plataformas de produção para a geração de lucros e excedentes.
É com a acumulação desses excedentes que se investe e se “gera gordura” para
enfrentar a fase de declínio e colapso.
A entrada em operação – depois dos poços perfurados e completados e
instalados os sistemas produtores – pode ser adiada ou antecipada, mas a sua
continuidade depende muito mais das condições dos reservatórios do que das
condições contemporâneas de preços (CPE), principalmente naqueles campos que
exigiram maior volume de capital, como os campos offshore.
Muitas das novas fronteiras exploratórias na área offshore, nas areias
betuminosas e nas reservas de xisto dos EUA exigem a manutenção de significativos
investimentos em função da complexidade crescente e das execuções cada vez mais
problemáticas. Assim, na fase de colapso, os investimentos tornam-se mais difíceis
de ser obtidos, a produção adicional cai e a aceleração das taxas de declínio da
produção leva à contração da produção total, aumentando, em médio e longo prazos,
a pressão para elevação dos preços, num movimento cumulativo e característico da
fase de colapso do ciclo (GABRIELLI, 2016)56.
Observando um período longo (28 anos, quase três décadas, entre 1988 e
2016), percebe-se que as grandes variações — que podem ser chamadas de ciclos
— do preço do petróleo iniciam em 2003 e vão até junho de 2014. Isso pode ser visto
no gráfico a seguir, produzido pela AIE (Agência Internacional de Energia). O gráfico
oferece uma leitura sobre a evolução das reações do mercado nesse setor de
atividade econômica:

Artigo de José Sergio Gabrielli de Azevedo. Notas sobre os preços do petróleo: ciclo longo de
baixa. Disponível em: <http://www.conversaafiada.com.br/economia/gabrielli-da-uma-aula-sobre-osprecos-do-petroleo>. Último acesso em 19 de janeiro de 2016.

56

108

Gráfico 4 - Evolução do preço do petróleo 1988-2016.

Fonte: Agência Internacional de Energia.57

Investigando mais detalhadamente o surgimento dos ciclos petro-econômicos,
num período ainda maior (quase meio século: 1970-2016) e incluindo ainda na análise
os conflitos regionais em áreas de produção, é possível identificar as mudanças de
fases dentro dos CPEs. O gráfico 5 abaixo publicado no artigo deste autor na revista
Espaço e Economia (PESSANHA, 2015), aponta como os conflitos regionais
aceleraram (ou anteciparam) a criação de ciclos petro-econômicos com a elevação de
preços no mercado mundial, embora eles não sejam os únicos responsáveis pelas
inflexões de fases desses ciclos.
O ciclo petro-econômico tem duração de tempo irregular e convive com
períodos não cíclicos, que serão chamados de “ciclo zero”. Há ciclos de maior ou
menor duração, mesmo tendo as duas fases de expansão e colapso, que é o que
caracteriza a existência do ciclo. É possível afirmar que os ciclos petro-econômicos
se iniciam em 1973, com o chamado “Choque do Petróleo”. Antes desse período eram
praticados preços razoavelmente estáveis com o barril entre US$ 10 e US$ 20, que
aqui se está chamando de “ciclo zero”, ou não cíclico.
O 1º Ciclo Petro-Econômico (CPE) sobreveio entre 1973 e 1987, com a fase de
expansão (boom ou ascensão) acontecendo entre 1973 e 1981 e a fase de colapso
entre 1982 e 1987. Vale observar que a fase de expansão deste CPE (1973 a 1981)
coincide com a consolidação da produção no Mar do Norte e no Alasca. Isto se dá por
conta da necessidade em se avançar na procura por novas reservas de petróleo e

Gráfico sobre Petróleo do tipo Brent, período 1988-2016, preço FOB. Gráfico e tabela de preços,
mês a mês, disponível no site da Agência Internacional de Energia, do governo dos EUA: US
Energy Information Administration. Disponível em: <https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler
.ashx?n=pet&s=rbrte&f=m>.
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pelo início da produção em novas fronteiras exploratórias, até então muito
dispendiosas para o valor do barril anterior à ela. O fato também se relaciona com a
tentativa das grandes petroleiras privadas (IOCs) escaparem do controle do acesso
as reservas crescentemente nas mãos das petroleiras estatais (NOCs) no Oriente
Médio. Em termos da linha do tempo, também é importante relembrar que na fase de
colapso deste 1º CPE (1982 a 1987) também se relaciona com o início dos efeitos do
desmoronamento do regime soviético, extremamamente dependente das exportações
de petróleo. O fato ajudou a consolidar a Opep e a diminuir, relativamente, o
crescimento da produção de petróleo por parte das multinacionais do setor.
Entre os anos de 1988 e 2003 se verifica o novo “ciclo zero”, com certo
equilíbrio de preços entre ligeiras flutuações entre US$ 20 e US$ 40. O 2º ciclo petroeconômico, com base nessa interpretação, veio a acontecer entre os anos de 2004 e
2009. Esse 2º CPE tem a sua fase de ascensão entre 2004 e 2008 e sua fase de
colapso entre 2008 e 2009. O 3º CPE (no limiar) ocorre entre 2009 e 2016/2017, com
sua fase de expansão entre 2009 e 2014. A atual fase de colapso iniciou em 2014 e
dois anos depois (2º semestre de 2016) ainda permanece. Assim, o mais provável —
se não houver conflitos regionais — é que uma nova estabilidade aconteça entre US$
40 e US$ 60 (ciclo zero) até por volta do ano 2020.
O pico de preço do barril de petróleo tipo brent, em todo esse período e ciclos,
chegou a US$ 140 em 2008, antes da crise do subprime americano. Depois, em 2009,
sucedeu a mais violenta e rápida queda de preço para US$ 35. O 3º ciclo acontece e
torna-se não o mais duradouro (1º CPE), mas o que mais tempo perdura com altos
preços em torno dos US$ 100 o barril, durante praticamente quatro anos (2010-2014).
Não há como fazer a identificação dos CPEs no presente. Assim, a descrição
e a identificação corretas das fases do CPE só podem ser feitas depois de
transcorridas, embora, sejam feitas estimativas e leituras de cenários. Dessa forma,
poder-se-á concluir adiante que não haveria o 3º ciclo, e sim uma volatilidade do 2º
ciclo em 2009/2010. A seguir é apresentado um pequeno quadro com a explicitação
dos três ciclos existentes até hoje, os períodos não cíclicos, as fases de ascensão e
de colapso, e também um gráfico da evolução dos preços com exposição dos conflitos
regionais entre o início da década de 70 e os dias atuais, apontando os períodos
cíclicos (1, 2 e 3).
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Quadro 3 — Ciclos Petro-econômicos.
Os Ciclos Petro-econômicos na história
Ciclo
Ciclo
zero
Ciclo 1
Ciclo
zero
Ciclo 2

Ciclo 3

Período
Antes de 1973
1973 - 1987
1973- 1981
1982 - 1987
1988 - 2003
2003 - 2009
2003 - 2008
2008 - 2009
2009 –
2016/2017*
2009 - 2014
2014 –
2016/2017*

Fase
---

Observações
Preços relativamente estáveis entre US$ 10 e
US$ 20

Boom
Colapso
--Certo equilíbrio com flutuações entre US$ 20 e
US$ 40
Boom
Colapso
Boom
Colapso Ainda em curso, ou já entrando em novo Ciclo Zero

Fonte: Elaborado pelo autor.

Gráfico 5 - Três ciclos petro-econômicos.

Fonte: Elaboração do autor, a partir da tabela cuja fonte é Energy.gov. e publicada como figura 3 do
artigo da Revista Espaço e Economia (PESSANHA, 2015) até 2014 e aqui ampliada até 2016-2017.
Arte Maycon Lima.

É importante ainda destacar que o limiar do colapso do atual ciclo petroeconômico (um choque do petróleo às avessas em relação ao de 1973) parece ter um
impacto maior na economia global por acontecer num período de tempo em que a
ressaca e as repercussões da crise financeira (e do subprime) de 2008/2009 ainda
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não estavam totalmente curadas ou cicatrizadas, mesmo observando a lógica do
sistema capitalista. Essa interpretação do espraiar da crise de 2008 é também
comungada por Delfim Neto em uma de suas colunas semanais no jornal Valor, em
26/01/16, quando afirma ver a possibilidade de um tsunami mundial a partir do
segundo semestre de 2016.58
Os ajustes dos ciclos são de médio e longo prazo devido a contração dos
investimentos exploratórios, que diminuem as probabilidades de novas descobertas
no futuro, assim como a redução dos investimentos em desenvolvimento da produção
dos campos menos rentáveis, que não conseguirão ajustar a produção futuramente
no momento em que os preços voltarem a crescer.
Na fase de baixos preços ou de colapso (evidenciada no fim do 1º semestre de
2014), o refluxo do ciclo é vivido. Tal fase repercute de forma especial nos
investimentos e buscas por novas reservas em que se utilizam as caras sondas de
perfuração. Nessa fase, os contratos são rompidos ou revistos, com significativas
reduções de valores impostas pelas petroleiras contratantes sob a ameaça de
rompimentos, gerando aumento considerável de produtividade, por conta dessa
revisão de custos de contratos, inclusive nas reservas do pré-sal brasileiro.
Ao contrário do que muitos previram, e até vaticinaram, essa fase de colapso
vem ajudando a melhorar a produtividade dos poços e campos das reservas do présal no litoral brasileiro. O gráfico (Nº 6) a seguir demonstra bem o movimento que se
tem na fase de colapso do ciclo petro-econômico com a redução das atividades de
perfuração, o que diminui o número de sondas contratadas.
O quadro de redução da exploração de petróleo refletido pelas contratações é
muito significativo e reflete a redução de investimentos na fase de colapso do ciclo
petro-econômico em atividades de exploração-perfuração59. Em 2012, este número de
Artigo NETO, Delfim em sua coluna semanal do Valor em 26/01/2016. Quando o mundo muda, eu
mudo. E você? Disponível em: < http://www.valor.com.br/brasil/4409746/quando-o-mundo-muda-eumudo-e-voce>.
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Os dados mais importantes deste gráfico são oriundos do Departamento de Portos e Costas do
Ministério da Marinha, com uma última atualização em 3 mar. 2017. Esse departamento tem a
função de emitir as declarações de conformidades das embarcações em atuação no Brasil,
incluindo os navios sondas e as plataformas. Segundo esse relatório, em 23 fev. 2017,
encontravam-se no país, 200 unidades chamadas genericamente de plataformas e deste total,
embora apenas 161 em operação, com 39 sem atividade. Do total em operação apenas 15, eram de
navios-sonda. Mais informações sobre o fato pode ser vista em postagem no blog do autor, em 5
mar. 2017, com o título: “Contratos de sondas de petróleo no Brasil caem de 92 em 2012, para
apenas 15, em 2017”. Disponível em: < http://www.robertomoraes.com.br/2017/03/contratos-desondas-de-petroleo-no.html>.
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contratos chegou a 92, enquanto no início de 2017, as contratações tinham caído para
sexta-parte disto, com 15 navios-sonda, sendo que apenas seis destes estavam
vistoriados e com declaração de conformidade válido. Dos 15 navios-sonda em
atuação no início de 2017, apenas dois não estavam fretados pela Petrobras e
estavam contratados pelas petroleiras Total e Oceanpart.60
Gráfico 6 — Evolução do número de contratos de sondas de
exploração de petróleo no Brasil, entre 2012 e 2017.

Fontes: Elaboração do autor. Arte: Maycon Morais.

A redução dos contratos de sondas (sejam para trabalho offshore ou onshore)
aconteceu neste período (2012-2017) em todo o mundo. Assim, o número total e a
Segundo o mesmo relatório, do Ministério da Marinha, um total de 10 corporações eram
proprietárias dos 15 navios-sonda contratados em 2017 para atuação no Brasil: a Odebrech Drilling
possuía 3 sondas fretadas sendo duas para a Petrobras e uma para a francesa Total. A
Transocean; Seadril; ODN GMBH e Queiroz Galvão possuem cada um duas sondas fretadas. As
outras cinco proprietárias de navios-sonda operando no Brasil são: Caroline Marine; Etesco; Drilling
Hydra; Drilling Skopelose Schain Engenharia. Sobre custos de contratação destes navios-sonda,
registra-se que no período de boom da exploração de petróleo no mundo, o custo médio de
afretamento deste navios-sondas giravam em torno de US$ 500 mil por dia. Já na fase de baixa do
ciclo do petróleo com a baixa do valor do barril, o custo médio de afretamento caiu pela metade,
entre US$ 250 mil/US$ 300 mil por dia.
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localização das bases de atuação de sondas de perfuração nos EUA também caiu
significativamente no intervalo de tempo entre setembro de 2014 e janeiro de 2016,
como pode ser visto no seguinte gráfico (Nº 7).
O ciclo de investimentos na exploração, onde as tecnologias são mais estáveis
e consolidadas, acompanha o ciclo de preços, mas uma vez realizadas as
descobertas, os ciclos de desencvolvimento da produção, com os maiores avanços
tecnológicos e maiores custos, ocorrem com uma relativa autonomia dos ciclos
correntes de preços. É possível, com base em sua análise, identificar as curvas
descendentes que caracterizam a fase de colapso do ciclo petro-econômico. Os
movimentos de ascenso e descenso arrastam salários de trabalhadores e toda uma
enorme gama de aquisição e aluguel de equipamentos, insumos e serviços
demandados pelas empresas petroleiras para atendimento dos contratos em
diferentes continentes.
Gráfico 7 - Número de sondas operando nos EUA: Set 2014-Jan 2016.

Fonte: San Antonio Express News61.

O movimento das receitas, o resultado líquido (lucro), a produção e os
investimentos de seis grandes petroleiras do mundo (Esso, Shell, Chevron, BP,
Pemex e Statoil) podem ser bem visualizados na tabela-gráfico a seguir. Expressivos
para demonstrar a fase de colapso do CPE, foram publicados em matéria do Valor,
no dia 05/02/2016 (ROSTÁS, 2016), com o título “Lucro líquido das gigantes recuou

Matéria do jornal San Antonio Express News em 08/01/2016. BLUM, Jordan. New year brings more
headaches for oil industry. Disponível em: < http://www.expressnews.com/business/eagle-fordenergy/article/New-year-brings-more-headaches-for-oil-industry-6746721.php>.
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98% no ano passado”.62 A reportagem e o infográfico mostram que o lucro quase
zerou em 2015. Eles apontam ainda o forte impacto que a fase de colapso tem sobre
o setor petrolífero em todo o mundo. Isso reduz as receitas, mesmo as de maiores
produções, o que contribui para a redução dos investimentos no próprio setor
petrolífero. São dados reais e comparados ao ano anterior de 2014:
Figura 7 - Lucro das petroleiras e Projeções de Investimentos: 20142015.

Fonte: Matéria do Valor (ROSTÁS, 2016) (11).

Na fase de colapso, apesar da redução de custos e das demissões, busca-se
investir em novas tecnologias. Isso se dá porque a fase de descenso ocorre quando

Matéria do Valor, Rostás, Renato, em 05/02/2016, P. B2. Lucro Líquido das gigantes recuou 98%
no ano passado – Shell, Exxon, Chevron, BP, Statoil e Pemex ganharam R$ 1,6 bilhão. Disponível
em: < http://www.valor.com.br/empresas/4425414/lucro-liquido-das-gigantes-recuou-98-no-anopassado>.

62

115

alguns equipamentos não são completamente desativados, já que é nesse período
que as petroleiras buscam desesperadamente o aumento de produtividade para além
das reduções nos valores dos contratos com fornecedores de equipamentos e de
serviços. Por isso, no setor, tem-se por certo que, quando o preço do barril abaixa, os
custos de produção também se reduzem63.
As mudanças de fases dentro do ciclo petro-econômico nunca são um processo
natural. O colapso pode ser produzido por decisões geopolíticas e/ou econômicas, ou
surgir como consequência ou desdobramento do ciclo econômico mais geral da
economia. Na atual fase de colapso deste último ciclo petro-econômico, é possível
citar os interesses geopolíticos que uniram a Arábia Saudita e os EUA para criar
embaraços para o Irã, por interesse do primeiro, ainda antes da suspensão das
sanções do Ocidente. Os EUA tinham, por outro lado, interesse em pressionar a
Rússia e a Venezuela por outros alinhamentos políticos.
Além disso, é possível dizer que entre a Arábia Saudita e os EUA pode ter
havido a intenção da primeira de testar a capacidade das novas fronteiras
exploratórias (Brasil com reservas de águas profundas do pré-sal e Canadá com as
areias betuminosas) e também dos produtores marginais, entre os quais estariam
incluídos os produtores “independentes” de gás e óleo de xisto nos EUA. Não por
coincidência, as pressões contra o Irã, Rússia e Brasil ocorrem onde existe maior
controle sobre a exploração do petróleo, por meio da petroleiras estatais. A resposta
russa caminha para um acordo mais amplo com a China, aproveitando os interesses
complementares entre os estados que envolveriam a venda de petróleo e gás, não
mais com a tutela da moeda americana, mas sim em suas próprias moedas: o rublo e
o yuan. Tudo isso pode alterar o jogo num tabuleiro montado há quase meio século e
novamente mexer com a duração e surgimento de novos CPEs.

Em entrevista à Folha de São Paulo, dia 15 de fevereiro de 2016 (PAMPLONA, 2016), o presidente
(CEO) global da Shell Van Beurden, ao falar no Brasil da aquisição e incorporação da petroleira
britânica BG e sobre os interesses da corporação nas reservas do pré-sal brasileiro, afirmou
acreditar na competitividade do pré-sal, mesmo em um cenário de petróleo barato. O break even
(preço de equilíbrio dos projetos) é muito favorável, mesmo nessa faixa de preços. E, se os preços
caem, os custos também caem. Esse trecho de sua fala expõe a situação como um processo ou um
desdobramento. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1739674presidente-global-da-shell-defende-abertura-do-pre-sal-a-empresa-privada.shtml>.
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A fase do colapso CPE é também um período de ocorrências das aquisições,
fusões e incorporações64 entre empresas do setor.65 É um período característico no
qual as grandes corporações (sempre globais)66 avançam sobre as menores,
buscando escala e avançando nos oligopólios para garantir maiores lucros por falta
ou redução de concorrentes no mercado. A Bloomberg, agência de notícias do setor
financeiro, trouxe a manchete, no dia 1 de fevereiro de 2016:
Preços baixos do petróleo ajudarão gigantes a comprar menores do setor diz
a Ernest & Young - Haverá “mais vendedores motivados e mais consenso
em relação às avaliações em um período de preços mais baixos durante mais
tempo”, disse a EY na segunda-feira em um relatório.67 (BLOOMBERG,
2016)

O tamanho, a proporção e a interferência que a fase de colapso (2014-2016)
tem provocado na economia global são muito significativos. A fase de colapso é ainda
importante por razão inversa a dos dois choques de petróleo (décadas de 70 e 80
respectivamente). Avaliando a intensidade do impacto nesta fase de colapso do atual
ciclo petro-econômico, o Bank of America Merrill Lynch avaliou em nota, no início de
fevereiro de 2016, que se tratava de “uma das maiores transferências de riqueza na
Notícias sobre fusões e incorporações na cadeia produtiva do petróleo ver nos links do blog do
autor em 28 de agosto de 2015: < http://www.robertomoraes.com.br/2015/08/mais-uma-fusao-entreas-mega-empresas.html>. E em 11 de dezembro de 2015: < http://www.robertomoraes.com.br/2015/
12/fusao-entre-duas-empresas-da-cadeia-de.html>.

64

Reportagem da agência Reuters sobre compra que a Shell fez da petroleira britânica BG. Publicada
em 8 de abril de 2015. SCHAPS, Karolin e ZHDANNIKOV, Dmitry. Shell acerta compra da BG
Group por US$70 bi. Aquisição foi submetida aos conselhos de Trustes nos EUA e também no
Cade (no Brasil). Aprovação final está sendo homologada em janeiro/fevereiro de 2016. Disponível
em:< http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0MZ0V920150408>. Outras importantes
aquisições ligadas ao setor foram a incorporação e a compra da Baker Hughes pela também
gigante americana Halliburton, ambas ligadas ao setor de tecnologia e serviços na área de petróleo.
Matéria O Globo em 17.11.2014. Halliburton, empreiteira do setor de petróleo, compra rival Baker
Hughes, por US$ 34 bilhões – Negócio é um dos maiores do setor de energia dos EUA. Disponível
em: < http://oglobo.globo.com/economia/halliburton-empreiteira-do-setor-de-petroleo-compra-rivalbaker-hughes-por-us-34-bi-14579582>.
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A corporação global opera com uma constante determinação – com um baixo custo relativo – como
se o mundo inteiro fosse uma unidade singular. Thedorre Levit, “The Globalization of Markets”,
Harvad Business Review, Boston, Harvad Businesse Publising, maio-junho 1983, P.92, apud
Renato Ortiz, 2015, Universalismo e Diversidade, P. 115.
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Reportagem da agência de notícias do setor financeiro e do mercado bolsista Bloomberg, citando
relatório da consultoria Ernest & Young (EY), no dia 1 de fevereiro de 2016. “Preços baixos do
petróleo ajudarão gigantes a comprar menores do setor, diz a Ernest & Young - Haverá “mais
vendedores motivados e mais consenso em relação às avaliações em um período de preços mais
baixos durante mais tempo”, disse a EY na segunda-feira em um relatório”. Disponível em: <
http://www.infomoney.com.br/bloomberg/mercados/noticia/4557034/precos-baixos-petroleoajudarao-gigantes-comprar-menores-setor-diz-ernst>.
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história humana”68, com grande repercussão sobre países produtores como Rússia,
Arábia Saudita, Venezuela e mesmo a estável Noruega com seu bilionário e maior
fundo soberano do mundo.
Na fase de colapso do CPE, um conjunto de ações surge por parte das
corporações, que tomam iniciativas de articulação e pressão para mudanças das
regras de regulação no setor. Nessa linha é possível perceber no Brasil o surgimento
e a apresentação de medidas para reduzir a participação do estado no setor. As
medidas são veiculadas de forma repetida com forte apoio da mídia, num esforço para
ganhar a opinião da sociedade, e apresentadas como alternativas quase únicas para
os problemas que são da natureza da fase de colapso e de baixos preços do ciclo
petro-econômico. A seguir encontra-se uma lista contendo sete ações e decisões
(pressões) que se impõem ao governo e à estatal Petrobras, sem reconhecer a
existência das fases deste 3º CPE.
1) Relaxamento das exigências de conteúdo local, ligado à indústria e aos
serviços na cadeia de petróleo e gás, mais especificamente relacionados à área
de exploração e produção;69
2) Ação para que a ANP faça cobrança pelos poços que estão sem produção,
para que sejam relicitados ou transferidos a outras operadoras que se

Nota divulgada em fevereiro de 2016, do Bank of America Merril Lynch, assinada por Francisco
Blanch. Queda do petróleo pode transferir US$ 3 trilhões em riqueza. Queda brutal do preço do
barril “vai empurrar US$ 3 trilhões por ano de produtores de petróleo para os consumidores globais”,
diz banco. Revista Exame em 03.02.2016. CALEIRO, João Pedro. Disponível em: <
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/queda-do-petroleo-pode-transferir-us-3-trilhoes-emriqueza>.
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Depois de quase um ano de pressões contra as Políticas de Conteúdo Local (PCL) adotadas e
fiscalizadas pela ANP, em outubro de 2016, uma “coalizão de sete entidades representativas da
cadeia industrial fornecedora de bens e serviços ao setor de petróleo e gás natural do Brasil, junto
com seis federações estaduais da indústria entregaram uma carta ao Ministro da Indústria,
Comércio e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, alertando para os danos que o setor sofrerá com o
fim da política de conteúdo nacional nas vendas a empresas do setor como a Petrobras. O
documento solicita ao ministro que sejam analisados argumentos que comprovam a necessidade de
se avaliar, de forma aprofundada, os impactos que poderão ser causados na cadeia de
fornecedores em decorrência de mudanças que estão sendo anunciadas na Política de Conteúdo
Local (PCL). Uma das fontes citadas na matéria do Valor (24/10/16, p. B5) afirmou que “a
implementação da PCL estimulou a instalação e expansão de muitas empresas fornecedoras de
bens e serviços no Brasil”. A declaração reforça a concepção da “tríade” que esta tese conceitua e
defende sobre a relação “petróleo-porto-indústria naval” como um dos eixos do desenvolvimento
nacional com fortes impactos na produção de novas territorialidades no país. No final de fevereiro
de 2017, o governo brasileiro pós-impeachment atendeu às petroleiras, contra interesse dos setores
da indústria e reduziu a menos da metade as exigências de conteúdo local para os próximos
projetos de exploração de petróleo no país. Matéria do Valor, 23.02.2017, p.A3. Conteúdo local não
terá mais pedido de ´waiver´. RITTNER, Daniel e TAQUARI, Fernando. A matéria traz tabela com as
alterações nas exigências.
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disponham a colocá-los em produção. Há desconfiança que a maioria esteja,
hoje, ainda em poder da estatal Petrobras;
3) “Unitização”, que significa direito de exploração completa (também do entorno,
considerado único) dos blocos em áreas já licitadas anteriormente;
4) Prorrogação dos contratos obtidos na licitação da chamada “Rodada zero” até
à 10ª rodada, para além de 2025;
5) Suspensão de duas legislações tributárias do ERJ implementadas no final de
2015: alíquota de ICMS sobre movimentação de petróleo extraído no litoral do
estado e cobrança de taxa de fiscalização por barril de petróleo (R$ 2,71);70
6) Influência para que o Tesouro ou o BNDES liberem recursos para
investimentos ao setor, diretamente na estatal Petrobras (capitalização) ou,
indiretamente, para redução de custos de circulação ou infraestruturas ligadas
e demandadas pelo setor;
7) Mudanças para que a Petrobras abra mão do que o setor privado chama
“gigantismo” da empresa. Assim, tenta-se suspender a obrigação de a estatal
participar, com um mínimo de 30%, em todos os projetos do pré-sal na condição
de operadora única dos campos concedidos. Além disso, a estatal deixa a sua
condição de empresa integrada e verticalizada, presente em toda a cadeia
produtiva, da exploração, perfuração, produção e beneficiamento até a logística
para a distribuição de derivados e geração de energia elétrica. As corporações
privadas do setor, junto do sistema financeiro, querem aproveitar (como tem
acontecido em muitas partes do mundo) a fase de colapso para defender que
as estatais ligadas aos estados nacionais entreguem partes de seus ativos e
se desverticalizem. Outro exemplo interessante de ser observado na fase atual
de colapso é o caso da estatal da Arábia Saudita, Saudi Aramco, que é parte,
junto do estado saudista, das ideias e ações que levaram à inversão de fases
do atual CPE. Tem sido amplamente divulgado que a Arábia Saudita está se
organizando para fazer captações e abrir o capital da petroleira estatal, Saudi
Aramco. A estratégia foi comentada pelo vice-príncipe herdeiro saudita

Matéria do Valor em 30.12.2015. Governo do RJ sanciona leis que elevam os tributos do setor
petrolífero. RAMALHO, André. Disponível em: < http://www.valor.com.br/brasil/4374482/governo-dorj-sanciona-leis-que-elevam-tributos-do-setor-petrolifero>.
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Mohammed bin Salman, em matéria veiculada pela agência Reuters71 que falou
do lançamento de IPO para a venda de parte dos ativos da Aramco para
investidores do mercado bolsista, como chama Stiglitiz. De certa forma se vê
que a fase de colapso do ciclo petro-econômico acaba por atingir até aqueles
que participam diretamente das estratégias que influenciam o mercado
alterando a fase do ciclo.
Observações: Os itens de 1 a 4 constaram do pacote aprovado pelo Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE), assinado pelo Ministro das Minas e Energia,
Eduardo Braga, e publicado no DOU de 09.03.2016. A medida foi comemorada pelas
operadoras o setor, reunidas pelo Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) com o
argumento de que elas destravarão investimentos do setor, estimados em US$ 120
bilhões, em longo prazo72. Assim, em paralelo, a pressão contra a cobrança das taxas
(por parte do governo do ERJ -item 5) já tinha levado à contestação das mesmas na
justiça, fato que gerou a sinalização da possibilidade de desistência das cobranças,
apesar da enorme crise fiscal da gestão estadual.

1.7.5 Sobre mercado produtor, consumidor, estoques e volatilidades no ciclo petroeconômico

Numa fase de colapso do Ciclo Petro-econômico (CPE), os trabalhos de
exploração do pré-sal em águas ultra profundas, jamais teriam sido autorizados e ido
adiante, como aconteceu na ocasião por decisão da Petrobras. A fase de expansão
do CPE, no início da 2ª metade da década 2000-2010, facilitou a decisão política do
governo brasileiro e da estatal Petrobras, se mostrando, após a descoberta, como um
feito extraordinário. A colossal reserva, apesar dos altos custos para sua exploração
e perfuração (em profundidades extremas), era considerada por muitos geólogos

Matéria da Agência Reuters em 24 de janeiro de 2016. Aramco diz que IPO da empresa pode ser
oferecida no mercado internacional. Disponível em: <http://br.reuters.com/article/business
News/idBRKCN0V20JX>.
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Reportagem Valor em 10/03/2016, RITTNER, Daniel e Ramalho, André. Pacote tenta levar
investimentos ao setor de óleo e gás. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4474282/
pacote-tenta-levar-investimentos-ao-setor-de-oleo-e-gas>.

72

120

como de alto risco e que, como tal, deveria ser ofertada em leilões da agência
reguladora, a ANP e dividida com outros operadores.
Hoje, já há geólogos que afirmam haver a possibilidade de que o pré-sal seja
efetivamente, a grande bacia, numa camada abaixo do selante de sal das bacias já
existentes e em fase de exploração e produção, como as bacias de Campos, Espírito
Santo e Santos. Por essa interpretação, o petróleo que era retirado, antes, do que
hoje é chamado como “pós-sal”, seria da camada mais profunda do pré-sal. Seria
então, o óleo que estaria rompendo o selante de sal, vazando e sendo retirado nos
poços e campos em mais baixas profundidades. A análise das reservas brasileiras de
petróleo, em especial, da mais recente e maior reserva de pré-sal, ajuda a
compreender a relação entre as fases do ciclo petro-econômico e a decisão sobre os
investimentos para a exploração de áreas marítimas (offshore) ou em terra (onshore).
A partir daí, é mais fácil depreender a decisão pela exploração do pré-sal, cujo
primeiro furo teria custado na ordem de US$ 300 milhões.73 Assim, não se trata
apenas de uma decisão política e/ou um feeling técnico de geólogos, mas também
uma ambiência econômica que facilita uma ou outra decisão. Dessa forma, o caso
brasileiro serve também para se compreender como as fases do CPE podem interferir
nesses processos. Assim, a fase de expansão (boom) de um CPE é um período mais
propício a decisões dessa ordem, porque é nela que há euforia, disposição e grandes
excedentes gerados pela produção de barris de petróleo com altos valores no
mercado. É nessa fase do CPE que as corporações globais ou as nações e suas
petroleiras estatais conseguem investir mais pesado na busca de novas reservas,
simultaneamente à busca de tecnologias que possibilitem e barateiem a sua
exploração e posterior comercialização.
No plano global, evidentemente que, como em todos os demais mercados, é a
relação entre a produção e o consumo que estabelece, grosso modo, os valores de
mercado e suas variações. É certo que estão envolvidas nesse processo de formação
do valor as pressões das tradings e outros operadores interessados nos preços e na
criação de discursos que geram oscilações e servem para as especulações, incluindo
o sistema financeiro, através dos grandes bancos, como detalha Engdahl (2016):
Em 1975, o secretário-assistente do Tesouro dos EUA Jack F. Bennett foi
enviado à Arábia Saudita para firmar um acordo com a monarquia, pelo qual
73

Informações do diretor de Exploração e Produção da Petrobras na ocasião, Guilherme Estrella.
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o petróleo saudita e de toda a OPEP passaria a ser negociado
exclusivamente em EUA-dólares, não mais em ienes japoneses, ou marcos
alemães, ou o que fosse. Imediatamente depois, Bennett assumiu um alto
posto na Exxon [...]
[...] Os sauditas exigiram altas garantias militares e equipamento de ponta,
em troca do “acordo” e, daquele ponto em diante, por mais que países
importadores de petróleo tenham protestado, o petróleo é vendido em dólares
em todos os mercados do mundo, a preços determinados por Wall Street
mediante o controle dos derivativos e do mercado de futuros, como se faz na
Bolsa Intercontinental Exchange, ICE em Londres, na Bolsa de Mercadorias
NYMEX, em New York, ou na Bolsa Mercantil de Dubai, que determina o
preço de referência para o cru árabe. Todas essas instituições são
propriedade de um fechadíssimo grupo de bancos de Wall Street (Goldman
Sachs, JP MorganChase, Citigroup e outros). Foi quando se diz que o
secretário de Estado Henry Kissinger teria dito que "Se você controla o
petróleo, você controla nações inteiras". O petróleo sempre foi o coração do
Sistema EUA-dólar, desde 1945. (ENGDAHL, 2016)

A produção menor eleva o preço e gera o ápice do ciclo, enquanto o excesso
de produção — conjugada ou não — com a redução do consumo produz as sobras e,
consequentemente, a redução de preços e busca por armazenagem extra para
formação de ganhos mais adiante quando das retomadas dos maiores valores. Dessa
forma, há que se ter cuidado ao avaliar um ciclo petro-econômico. Deve-se fugir
dessas volatilidades, frutos de especulações e de ganhos rápidos, que é uma das
características intrínsecas do ciclo petro-econômico.
Conhecendo um CPE com mais profundidade, há mais condições para
diferenciar as manipulações e especulações daquilo que se refere ao ciclo de preços
do petróleo, como consequência da relação entre oferta e demanda no mercado.
Porém mais uma vez deve ser lembrado que esse mercado é altamente utilizado para
as pressões geopolíticas e para a disputa entre nações, na busca por hegemonia e/ou
por autonomia, individualmente ou, por grupo de nações, regionalmente. Nessa
interpretação, já foi descrito que a atual conjuntura trouxe fortes evidências sobre as
pressões que interessavam aos EUA e à Arábia Saudita, contra a Rússia, Venezuela
e o Irã. Mesmo diante desse quadro, é necessário conhecer as características do CPE,
de forma que nações e corporações possam melhor se posicionar em suas tomadas
de decisões. Reconhecendo os CPEs, é também menos difícil realizar as regulações
por meio dos governos nacionais, dificultando as conhecidas manipulações do
mercado. Além disso, não se pode deixar de registrar e separar os interesses das
nações dos interesses das corporações globais sem fronteiras e com poucos
compromissos.
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Uma importante característica do CPE, com repercussão direta no mercado,
acontece nas especulações e manipulação de preço que geram volatilidades. Uma
delas muito usada é a capacidade de armazenamento de óleo e gás por parte das
corporações e nações. É um assunto a ser melhor investigado. Na fase de colapso do
ciclo e de baixos preços, a armazenagem ganha relevância, porque a compra na baixa
e a venda na fase de boom de preços geram lucro, além da importância dos estoques
para as nações, que são as chamadas reservas estratégicas de óleo e gás. Na
definição dos volumes dos estoques de petróleo e na criação de expectativas futuras,
vale realçar o importante papel das tradings, como atores que que passam a dominar
os fluxos de comércio desta mercadoria especial. Há muito mais contratos financeiros
lastreados em petróleo sendo negociados diariamente, do que os barris físicos
circulando.
É importante distinguir a diferença entre estocagem de petróleo com a logística
de derivados. Os derivados dependem fortemente dos mercados dos consumidores
finais e, no caso do Brasil refletem a situação de suspensão dos projetos de novas
refinarias que deve estar interligada a oleodutos. No caso do petróleo a relação com
as refinarias é fundamental, na medida em que a mercadoria é insumo para a indústria
de beneficiamente, na medida em que não existe consumo final do petróleo cru. Os
estoques existentes normalmente são suficientes para poucos dias de consumo,
tendo efeito apenas na situação de mercado de curto prazo. Por isto, a informação
sobre os volumes de estoques é um dos principais itens para mexer com os preços
do petróleo e dos derivados. Além disso, eles também exercem importante papel na
formação de expectativas de preços futuros.74
A Reserva Estratégica de Petróleo é conhecida pela sigla SPR, referente a
Strategic Petroleum Reserve. Significa a capacidade armazenamento de combustível
de emergência de petróleo controlada pelas nações com o objetivo de reduzir as
vulnerabilidades frente a interrupções na oferta do produto. Estimou-se que os
estoques de petróleo e derivados nos países desenvolvidos, no 1º semestre de 2016,
estivesse próximo a 3 bilhões de barris. Os EUA possuíam cerca de 700 milhões de

Os preços futuros de petróleo são dependentes de outras variáveis, além do volume de estoques
como: a) Diferença entre oferta e demanda mundial; b) Nível da taxa de juros; c) Existência de
capacidade física de estocagem; d) Situação de mercado futuro: preços futuros maiores que os
presentes (contango) ou preços futuros menores que os presentes (backwardation).
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barris e a China estava ampliando sua SPR de 219 milhões para 500 milhões de
barris, com a construção de seis grandes complexos de armazenamento.
A Agência Internacional de Energia (AIE) criada pelos americanos em 1974,
um ano depois do primeiro “Choque do Petróleo”, definiu como estoque estratégico,
emergencial ou de segurança a reserva mínima equivalente a 90 dias de importações
líquidas de petróleo e derivados, considerando os volumes de cada país verificados
no ano anterior. Segundo a AIE, novos armazéns com capacidade em torno de 230
milhões de barris devem entrar em funcionamento em 2016.75 Assim, cavernas
subterrâneas, vagões de trens e grandes e velhos petroleiros estão sendo usados
nesse ciclo.76 As cavernas possuem custos de armazenagem menores que 25 cents
de US$ por barril. Os vagões de trem, com custo de 50 cents de US$ e um maior risco
para as comunidades. O custo para estoque em navios é o mais caro e se situa em
75 cents de US$ por barril. Esses valores não incluem os custos para carregamento
e transporte.77 A China, grande importadora, vem ampliando de forma veloz e intensa
a sua capacidade de armazenamento, aproveitando assim os baixos preços do barril
do petróleo, característica básica da fase de colapso do ciclo petro-econômico.

1.7.6 Sobre a inter-relação entre investimentos, consumo e a questão ambiental no
ciclo petro-econômico

As questões sobre o poder entendido como um meio para um fim (HARVEY,
2013, p.22)78 são cruciais para entender o desenvolvimento do setor petróleo. Nessa
linha, ainda observando o CPE, é possível identificar a relação entre a redução de
Matéria do Financial Times, 15 de dezembro de 2015, “Any end in sight for the big oil slide?”. Raval,
Anjli, Sheppard, David and Hume, Neil. Reportagem republicada no Valor em 17/12/2015. p. B3,
com o título “Queda nas cotações não dá sinais de reversão”. Disponível em:
<http://www2.valor.com.br/empresas/4361336/queda-nas-cotacoes-nao-da-sinais-de-reversao>.
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Reportagem Reuters em 07/01/2016. MENG, M. Aizhu C. 2016. China constrói tanques
subterrâneos para armazenar reservas de petróleo estratégicas. Disponível em:
<http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN0UL1RT20160107>.
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Reportagem do Valor em 02/03/2016. FRIEDMAN, N. e TITA, Bob. Commodity é estocada em
vagões de trens. Disponível em: < http://www.valor.com.br/impresso/wall-street-journalamericas/commodity-e-estocada-em-vagoes-de-trens>.
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HARVEY, David. 2013. O Novo Imperialismo. Edições Loyola.
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investimentos e a escassez de reservas de algumas petroleiras, especialmente
aquelas do setor privado. Na fase de colapso do CPE, os impactos mais percebidos e
divulgados são as perdas de empregos ligados aos trabalhos de perfuração e
avaliação de reservas dos campos e poços petrolíferos. A percepção sobre o impacto
da decisão sobre redução de atividades exploratórias com as sondas só serão mais
bem sentidas e divulgadas com a retomada de um novo ciclo no qual os preços mais
altos demandarão a extração/produção, que, por sua vez, dependem das reservas e
da preparação e montagem de equipamentos para efetivar a obtenção do petróleo.
Nesse momento, a identificação da existência de menor quantidade de reservas e/ou
da falta de preparação para a produção, com encomendas e fabricação de
equipamentos (plataformas, embarcações de apoio, etc.), é que serão efetivamente
percebidas já no início de um novo CPE. Nesse caso, a retomada e a ampliação da
produção demandada por um mercado que volta a ser comprador e, portanto, com
altos preços tenderá a ser em ritmo mais lento, se as petroleiras estiverem com menos
ativos e reservas. A espera por um novo ciclo acaba incrementando a expansão e a
curva de preços para cima, a caminho do ápice, já em novo ciclo.
Dessa forma, o comportamento do mercado será mais ou menos radical
conforme sejam as reservas (campos e poços), assim como a disponibilidade dos
equipamentos para efetivar a extração (produção) para atender ao mercado. Diante
desse fato que se repete nos ciclos, não é difícil intuir que, se torna estratégica, a
preparação para novos CPEs, não apenas com a redução de custos de extração, mas
especialmente com o planejamento para se trabalhar em novos poços e campos onde
se possa iniciar a produção em menos tempo. Muitos já chamam a visão e o
planejamento desse período de anticíclicos, pelo entendimento de que se tratam de
investimentos na fase de colapso para obtenção de retornos e ganhos na fase de
boom79.
Nessa linha, também se observam as capacidades das petroleiras de reduzir o
tempo de perfuração, de identificação da produtividade do poço e do início efetivo da
produção na atividade conhecida como declaração de comercialidade, quando há a
Matéria de STEWART, Robb, M. do Wall Street Journal em 06/09/2016 com o título “Petrolíferas
apostam no longo prazo, apesar dos preços baixos” informa que a maior produtora de petróleo e
gás da Austrália “Woodside Petroleum Ltd não tem medo de realizar investimentos anticíclicos neste
ponto do ciclo”, diz Neil Beveridge, analista sênior da firma americana de pesquisa financeira
Sanford C. Bernstein, em Hong Kong”. A afirmação fala em ciclo e em investimentos anticíclicos o
que permite perceber que os CPEs são identificados, mesmo que pouco estudados. Disponível em:
< http://br.wsj.com/articles/SB12628123096356023808604582296343901164450>.
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utilização de equipamentos para a produção. Essas capacidades são importantes
diferenciais entre as companhias petroleiras e um ponto especial para a Petrobras na
reserva do pré-sal. Ela tenderá a sair na frente quando do novo ciclo, como informou
a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Solange Guedes, em reportagem
no Valor, em 16 de janeiro de 201680: “A companhia trabalha com a expectativa de
redução para 30 dias no prazo de perfuração, além disso a construção dos poços
passa a acontecer just in time com a instalação de plataformas” (SCHUFFNER, 2016).
Ainda com base na observação das capacidades, é necessário identificar e
comparar os custos de extração/produção de petróleo por país, pois essa análise da
linha de corte por limites indica o tamanho do mercado possível de ser alcançado.
Baseado nessa linha é que se determina aqueles que conseguirão sustentar a
produção durante a fase de colapso de preços baixos, como aconteceu, em janeiro
de 2016, quando ficou na faixa entre US$ 20 e US$ 30 o barril.
O gráfico a seguir, elaborado com dados da consultoria norueguesa Rystad Energy,
mostra a viabilidade dos projetos petrolíferos pelo mundo, oferecendo ainda
informações sobre as relações entre investimentos, produção e consumo durante um
CPE:

Matéria do Valor, SCHUFFNER, Cláudia, em 16/01/16, P.B4. Oferta de ativos da Petrobras pode
subir – Estatal admite ampliar o leque de opções colocados à venda para atingir meta de US$ 14,4
bi. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/4396340/oferta-de-ativos-da-petrobras-podesubir>
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Figura 8 — Infográfico dos custos de viabilidade de projetos de petróleo no
mundo.

Fonte: ROSTÁS (2016) com dados da Rystad Energy. 81

Quando se entra na curva de colapso do CPE, a redução de investimentos nas
petroleiras é normalmente bem acentuada e significativa. O excesso de produção em
relação à demanda do mercado produz a inversão das fases com a redução das
atividades de exploração e investimentos para a procura por novas reservas. De início,
a redução de investimentos é pequena, porque o mercado tende a avaliar que tratase apenas de uma flutuação com volatilidades dos preços e apenas adiante saberá
que se trata de uma situação mais incremental e com tendência de queda constante
e mais longa. Quando a inclinação da curva se confirma, os cortes de investimentos
vão acontecendo em sequência, com números que muitas vezes assombram.
No limiar do atual CPE, o especialista Paul Horsnell da Standard Chartered, em
matéria de 15 de dezembro de 2015 do jornal inglês Financial Times — Any end in
sight for the big oil — (RAVAL; ANILI et al., 2015), afirmou que já teriam sido feitos
cortes de investimentos de US$ 300 bilhões e que, se fossem somadas as reduções
de gastos, também em bens de capital, esse valor poderia chegar, em 2016, a uma
redução de US$ 500 bilhões, ou 1/2 trilhão de dólares. Outra matéria do The Wall
Matéria do Valor em 16/01/2016. p.B1, com dados da Rystad Energy. Petróleo já gera perdas em
22% das operações. Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/4396326/petroleo-ja-geraperda-em-22-das-operacoes>.
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Street Journal, republicada pelo jornal Valor em 31 de dezembro de 2015, apresentou
um interessante infográfico, também com dados da consultoria norueguesa Rystad
Energy. Nele constam indicadores sobre investimentos de capital com a extração e
produção de óleo e gás, realizados no mundo entre os anos 2000 e 2014, além das
estimativas desses gastos para os anos de 2015 e 201682. O gráfico aponta de forma
bastante interessante o movimento de investimentos nessas diferentes fases do CPE.
No período de dois anos, o descenso atinge o brutal volume de US$ 250 bilhões:
Gráfico 8 - Volume de investimentos
anual (2000-2014) em extração de óleo
e gás.

Fonte: SPINDLE, B. The Wall Street Journal,
republicado pelo Valor em 04/01/2016.

Nas pequenas e médias empresa do setor petróleo, os investimentos são feitos
com significativo endividamento delas. No período 2007/2009 do CPE, houve, nos
países emergentes, uma forte ampliação dos endividamentos corporativos em cerca

Reportagem do The Wall Street Journal publicado em 04.01.2016. p.B8. SPINDLE, B. Mundo pode
ir da escassez ao excesso de petróleo. Disponível em: <http://br.wsj.com/articles/
SB10081453220940414788904581456724206537768>.
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de US$ 650 bilhões, sendo a maior parte referente a projetos ligados à energia para
uso do petróleo (SPINDLE, 2016). O volume dessas dívidas quase sempre impacta
fortemente as corporações de petróleo na fase de colapso, quando o valor das
empresas e suas ações caem, seguidas de desvalorizações cambiais, o que eleva as
dívidas a valores muito altos. O fato reforça a possibilidade das empresas serem
obrigadas a negociar seus ativos ou mesmo comporem fusões com empresas mais
estruturadas financeiramente (incorporações). Entre as grandes corporações do setor
(petroleiras), a taxa de alavancagem com endividamentos (com exceção da
Petrobras) é relativamente baixa. Assim, a principal forma de influência do capital
financeiro ocorre pelo lado do Equity, com o aumento da influência do mercado de
capitais sobre a gestão das companhias. Por outro lado, como já foi descrito, o capital
financeiro controla o processo de precificação do petróleo e sua comercialização,
exatamente onde se tem volatilidades em curtos períodos de tempo e também se
constroem as bases para alterações para inversões das fases do ciclo petroeconômico.
O corte de investimentos que se vê nesta fase de colapso do atual CPE é o
mais longo num período de três décadas. Para a consultoria norueguesa Rystad
Energy, esta é a “primeira vez, desde a crise de preços do óleo de 1986, que se prevê
um declínio nos investimentos por dois anos consecutivos no setor de petróleo”. Em
matéria na agência Reuters, o vice-presidente de Mercados de Petróleo e Gás da
Rystad Energy, Bjoernar Tonhaugen, afirmou, já observando um novo CPE adiante,
que “as atividades que sobreviverem serão aquelas que irão oferecer os melhores
retornos.”83
Considerando já ser possível prever um novo CPE, poder-se-ia também tentar
compreender o significado desse novo cenário para o Brasil, além de sua respectiva
inserção nesse cenário, levando em conta as colossais reservas do Pré-sal, que
fizeram com que o país possuísse seis dos dez maiores campos de petróleo
descobertos no mundo na última década. Essa reserva tem se mostrado como uma
das mais importantes fronteiras exploratórias e que já alcançou altíssima
produtividade e rápida declaração de comercialidade, que é o tempo entre a

Matéria da agência Reuters publicada em 03/01/2016. SCHAPS, Karolin e BOUSSO, Ron.
Gigantes do petróleo vão cortar investimentos novamente em 2016. Disponível em:
<http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN0UH0JM20160103>. Último acesso em
03.02.2016.
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exploração, avaliação e o início de produção. Não se pode deixar de observar nesse
novo quadro que tudo isso acontece em meio a uma fase de colapso do CPE.
Sobre o mercado mundial do petróleo, os investimentos e atuação das
corporações globais nesse setor, assim como o valor dessas empresas, vale destacar
uma observação de Joseph Stiglitz (Prêmio Nobel de Economia em 2001), no livro
Rumo a um Novo Paradigma em Economia Monetária (2004), ao se referir a certas
circunstâncias em que os mercados não funcionam corretamente, quando se faz
necessária a intervenção governamental para melhorar sua performance. Ao tratar da
questão, Stiglitz faz uma distinção de intensa importância no interior do CPE entre o
“mercado bolsista” e a “economia real”. No CPE a diferença entre essas duas
realidades torna-se ainda mais significativa do que em outros setores da economia ou
em seus ciclos econômicos mais gerais em função do volume de recursos
movimentados, da crescente participação do sistema financeiro no controle das
corporações e do peso estratégico e geopolítico entre os poderes econômicos e
políticos.
Outro ponto importante a ser relacionado entre o consumo de petróleo e
derivados e o CPE é a dimensão ambiental e a concorrência entre o petróleo e outras
fontes produtoras de energia. Sobre essa relação entre as fontes produtoras de
energia, o CPE e a questão ambiental — incluindo a repercussão sobre o clima — é
importante analisar que o petróleo mais barato tende a inibir a implantação e o uso
mais rápido das fontes alternativas (eólica e solar), o que decorre do baixo preço do
petróleo com relação aos custos de amortização e posteriores rendimentos dos
investimentos em energia renovável. De outro lado, o baixo custo da energia do gás
natural, traz facilidades e a tendência de substituição do seu uso em lugar do carvão,
que é mais poluente; fato que contribui para ajudar a “limpar” a matriz energética
utilizada. Nessa linha de avaliação vale conferir o balanço entre as alternativas
existentes, comparando custos econômicos e ambientais e prazos de amortizações.
Nesse campo de análise, parece haver, sob a ótica ambiental, uma escala das
fontes de energia na questão da sustentabilidade ambiental: a mais danosa ao
ambiente seria o carvão, depois o petróleo e, a seguir, as menos poluentes, como as
renováveis, especialmente (as mais comuns: eólica e a solar). As energias renováveis
possuem a vantagem de serem geradas e distribuídas localmente, o que produz a
“segurança energética” que independe de ambientes e conflitos externos. Assim,
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essas energias ficariam menos sujeitas às oscilações ou flutuações dos maiores
produtores.
Além disso, as renováveis recebem cada vez mais subsídios dos governos
locais e nacionais, o que por outro lado tende a reduzir a diferença de custos em
relação a outras fontes mais poluentes, mesmo quando estas caem de preços. Desse
modo essa análise econômico-ambiental-financeira tende a ser dinâmica e variável
no tempo, conforme as fases do CPE. Ao considerar todas essas possibilidades e
variações, é possível depreender que o ciclo petro-econômico, aos poucos, tende a
ser mais afetado pela energia renovável, que também trabalha com prazos mais
longos desde o planejamento para a instalação até adiante com relação ao tempo de
uso, pelos relativos baixos custos que se têm para mantê-los.
Ainda sobre investimentos e mercados de petróleo, há que se recordar o
professor Dowbor (2013) quando chama atenção para o papel das tradings como
intermediárias das commodities. Atuando como uma espécie de made-price (fazendo
preços), as tradings controlam o fluxo das commodities e assim produzem imensa
influência sobre a formação dos preços em todo o mundo. As petroleiras, junto com
as grandes empresas de serviços e tecnologia mais as tradings da commodity
petróleo, são imensamente fortes e possuem poder para interferir nos mercados, onde
já se conhece a articulação do setor financeiro.84

1.7.7 Efeitos do ciclo petro-econômico sobre as nações (e sobre o movimento interno
nos países)

De maneira geral, as nações podem ser separadas entre produtoras e
consumidoras; estas são em número bem maior. Há, porém, aquelas nações que se
colocam fortemente dos dois lados. O caso clássico são os EUA, que se encontram
entre os três maiores produtores, revezando-se, por pouca diferença, na liderança
com a Arábia Saudita e a Rússia. Os EUA são, ao mesmo tempo, o maior consumidor

O assunto é mais intensamente discutido no artigo deste autor na revista Espaço e Economia
(PESSANHA, 2015). Lá há referências a Dowbor e às descrições sobre como essas tradings
passaram a fazer investimentos em terminais e infraestruturas portuárias como forma de ampliar o
domínio sobre os mercados na etapa de circulação da mercadoria petróleo.
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de petróleo e, até recentemente, o maior importador do mundo. Como maior
consumidor, os EUA são agora seguidos mais de perto pela China (mas ainda
distante) e, como maior importador, foram ultrapassados pela China em maio de
2015.85 É importante destacar que da década de 70 (quando do Choque do Petróleo)
até o início de 2016, os EUA eram proibidos de comercializar e exportar petróleo. Em
maio de 2016, no entanto, já exportavam 662 mil barris por dia.86
Interessa às nações que produzem petróleo, além do seu consumo interno, a
obtenção de maiores preços e o controle do mercado. Esses foram os motivos que,
na década de 60, deram origem à organização dos países produtores e exportadores:
Opep. Até o final de 2014, entre idas e vindas, encontros e desencontros, a Opep, de
alguma forma conseguiu estabelecer, de comum acordo, quotas de produção, para
evitar um excesso de petróleo no mercado, garantindo, assim, boa remuneração dos
produtores a partir de certo patamar de preço. Mesmo assim, os lucros das nações e
suas petroleiras dependem da margem estabelecida entre o valor do barril extraído,
incluindo aí o custo do dinheiro do investimento (e dívidas), e o gasto com os
investimentos em instalações, equipamentos e vias de circulação (dutos: oleodutos e
gasodutos; portos e navios petroleiros). Já se comentou que 2/3 de todo o petróleo
comercializado mundialmente se movimenta pela via marítima (KLARE, 2008), por
meio de navios petroleiros e de sistemas portuários, onde normalmente estão
localizados grandes tanques de armazenagem e, eventualmente, as unidades
industriais para beneficiamento e posterior distribuição dos derivados; assunto que
será detalhado na 2ª e 3ª partes desta tese. Nesse sentido, as nações que não
possuem reservas não extraem, e mesmo que produzam, o fazem em volumes bem
inferiores às suas demandas.
Os ápices das duas fases dos CPEs são amargos. O momento mais dramático
desse tipo de situação ocorreu na década de 70, com o primeiro Choque do Petróleo.
Para essas nações ou regiões, os baixos preços significam maior dinamismo
econômico, além de geração de empregos e elevação do PIB. Um caso exemplar
dessa realidade é a Espanha, que importa 99% de todo o petróleo que demanda
Matéria do El País em 11 de maio de 2015. China supera EUA como maior importador mundial de
petróleo - Compras do país asiático em abril totalizaram pela primeira vez 7,4 milhões de barris/dia.
BOLAÑOS, Alejandro. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/11/economia/
1431346903_947768.html>.
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Matéria da Reuters em 06/07/2016. Exportação de petróleo dos EUA atinge recorde de 662 mil bpd
em maio. Disponível em: < http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0ZM1PW>.

86

132

apesar de possuir a importante petroleira Repsol. Há estudos que indicam que para
cada 10% de queda no valor do barril do petróleo, haveria uma aumento entre 0,10%
e 0,15% do PIB espanhol, derivado dessa economia, que permite sua utilização
internamente, em outras atividades econômicas.87 Outro caso de grande importador
em volume de petróleo e que ganha com a caída do preço é a Índia, o décimo maior
PIB do planeta. À China também interessam preços menores porque atualmente
importa cerca de 60% do petróleo que consome.88
Nesses breves exemplos, que podem ser aprofundados com a análise para
outras nações, é possível ver a variada repercussão que os ciclos petro-econômicos
produzem sobre a economia e a vida nos diversos países do mundo. Vale destacar
ainda que o porte e o perfil dessas repercussões sobre os países variam a cada novo
CPE, pois a alternância de suas fases encontram as nações nas mais diversas
situações econômicas, sociais e políticas, tanto interna quanto externamente, de
acordo com a participação de suas economias nas cadeias de valor global.
Os ciclos petro-econômicos podem também ser observados e analisados em
menores porções espaciais como as províncias, estados ou municípios, onde exercem
maior influência direta e indireta. No Brasil, pode-se citar o caso do Estado do Rio de
Janeiro e dos municípios petrorrentistas, que se baseiam na Economia do Petróleo
e/ou Economia dos Royalties (PESSANHA, 2015), os quais ofereceram mostras
recentes da realidade econômica e social na fase áurea ou de boom, mas que, em
2016, experimentam o amargo da fase de colapso de um CPE sobre as suas
territorialidades, aí incluído a vida das pessoas em suas comunidades e regiões. Esse
assunto será abordado em profundidade no terceiro capítulo dessa tese.

1.7.8 Ciclo Petro-econômico como fenômeno transescalar
A dimensão espacial do ciclo petro-econômico é bastante vasta e aponta
singularidades muito importantes decorrentes do fato de ser a commodity mais
FARIZA, Ignácio, 2016. El abaratamiento del crudo apuntala la mejora de la economía española.
Nota El País em 16/01/2016. Disponível em: <http://economia.elpais.com/economia/2016/
01/16/actualidad/1452966585_858470.html>.
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Artigo de KATASONOV, Valentin (2016) sobre o “Cartel bancário que dirige o mercado petrolífero” “Banking Cartel That Steers Oil Market”. Online Journal Strategic Culture Foundation. Disponível
em: <http://www.strategic-culture.org/news/2016/01/18/banking-cartel-that-steers-oil-market.html>.
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comercializada no mundo e, o setor estruturado em cadeias globais de valor. Essas
cadeias vão bem além da localização das reservas de onde é extraído o produto, que
depois circula espacialmente mundo afora em grandes navios de granel líquido
(petroleiros). A cadeia de beneficiamento para transformação em combustível ou em
outras matérias-primas nas indústrias petroquímicas demandam logísticas enormes,
que se estendem da distribuição até o consumo.
O CPE acontece e se desdobra de forma “espalhada” territorialmente em
diferentes regiões. O petróleo descoberto na América avançou para os países da
Europa, Oriente Médio e África, primeiramente em terra, e depois pelos mares e
montanhas em todos os continentes. Na década de 60, a Opep se formou como
organização intercontinental para exercer controles mais amplos sobre o setor
(produção e preços). Nos CPEs mais recentes, a produção da Opep se reduziu a um
patamar entre 30% e 40% do total. As novas fronteiras exploratórias passaram a
ampliar a produção relativizando o papel da Opep, hoje com 14 nações, de decidir
sozinha os limites de produção que alterariam os valores da comercialização do barril
de petróleo. Esse fato tende a modificar a duração da fase de boom, porém mexe
mais com a intensidade, reduzindo a amplitude do CPE.
A cadeia produtiva do petróleo — como já visto — é global e estruturada por
grandes corporações transnacionais, divididas entre as petroleiras (operadoras dos
campos de petróleo) e grandes grupos fabricantes de equipamentos e de prestação
de serviços. Essas corporações observam o mundo como um espaço único, dando
pouca importância às fronteiras nacionais, que são vistas como burocracias a serem
vencidas em negociações com seus poderes políticos que controlam os estados, os
quais, por sua vez, buscam regular a atividade do setor na disputa pelas rendas
petrolíferas, mediante a arrecadação de taxas e impostos.89
O CPE produz mudanças espaciais não apenas nas instalações de
infraestruturas (portos, rodovias, ferrovias, dutovias, reservatórios de estocagens etc.)
que fazem circular o produto, mas também nas indústrias que fazem o beneficiamento
e a transformação para o consumo dos derivados. Novas territorialidades são

Isto não invalida a identificação que mesmo sendo um setor com articulações globais, se observa a
importância da escala nacional (estados-nações) na área de petróleo e gás. Assim, se observa que
as articulações visam as relações com os estados (poder político) e poder econômico nacionais. Até
porque não há governo internacional. Mesmo que os organismos internacionais tentem definir e
cobrar o cumprimento de regras, as decisões, com maior ou menor soberania cabe aos governos
nacionais.
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geradas, alterando processos de urbanização, reurbanizando áreas e criando ainda
novas regionalidades e uma integração entre nações e intranações. As decisões sobre
o setor são sempre centralizadas e hierarquizadas, produzindo novas territorialidades
sobre as regiões onde montam as suas bases operacionais. As importantes decisões
são tomadas nas sedes que centralizam o poder, especialmente nas de maior porte,
relativas à gestão e às finanças.
É também oportuno observar o movimento de instalação de refinarias junto aos
portos, tanto nas nações produtoras de petróleo (Kuwait, Emirados Árabes e Abu
Dhabi) quanto nos países de maior consumo (Índia e China). Assim, as nações que
possuem grande produção ou fazem grandes importações buscam agregar valor e
empregos, alterando a dinâmica espacial global.
A cadeia do petróleo necessita de espaços vazios (hiatos) entre as suas bases
operacionais instaladas no território estabelecendo um processo que a professora
Lencioni passa a chamar de período “pós-urbanização” (2015, p.37), com
características de regiões urbanas difusas (LENCIONI, 2015, p.56; SOJA, 2013). Os
movimentos de dispersão das atividades econômicas ligadas à cadeia produtiva do
petróleo, de forma transescalar buscam fluidez reforçando a hipótese de um uso do
território mais disperso e com predicados de urbanização regional (SOJA, 2013).
Dessa forma, a cadeia de petróleo produz sobre o território uma dinâmica da economia
mundializada que leva à urbanização regional com conexões e articulações globais.
Esse processo será analisado em profundidade — especialmente os movimentos nos
espaços do litoral fluminense — no segundo e terceiro capítulos desta tese.
A dimensão da geopolítica da energia está situada na relação entre espaço e
política; relação essa que se constitui uma construção do intelecto e não uma relação
que seria dada a priori. Este capítulo tenta então enunciar e desenvolver
apropriadamente a relação que se está evidenciando (LENCIONI, 2015, p. 53). É
neste ponto que se inclui a questão espacial e os aspectos referentes ao petróleo
como produto (ou mercadoria) que se constitui como suprimento básico dos povos
para viabilizar a vida em várias nações, o que confere uma característica e um poder
especial às observações do fenômeno do ciclo petro-econômico.
A quantidade de variáveis no campo da geopolítica que cerca o CPE é muito
expressiva. Isso torna mais difícil para as nações, mesmo as mais poderosas (as que
mais produzem, ou as que mais consomem, individualmente, ou simultaneamente), o
controle de forma isolada dos desdobramentos que levam às inflexões das fases do
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ciclo. O equilíbrio do mercado está ligado a distintos interesses entre produtores e/ou
consumidores. Esses fatos tornam extremamente complexas as negociações e
articulações — feitas muitas vezes de forma cruzada — entre as várias corporações
e nações. Há neste processo uma busca permanente de obtenção de controle do
CPE, o qual está ligado à discussão sobre hegemonia e multilateralidade, que é, em
suma, uma questão geopolítica e, portanto, espacial.

1.7.9 Ciclo Petro-econômico é também um fenômeno multidimensional

O ciclo petro-econômico (CPE), além de ser visto espacialmente como
transescalar, é também um fenômeno multidimensional. Por essa razão, este
subcapítulo buscou aprofundar a análise do CPE em suas duas fases sob seis
diferentes dimensões: temporal; econômica; econômico-espacial; política; geopolítica
e ambiental. A observação e a análise multidimensional da realidade reforçam a
preocupação com o método no sentido de buscar uma interpretação totalizante do
“concreto pensado”. As dimensões, embora distintas, não são soltas, mas vinculadas
entre si. Neste caso específico da observação do ciclo petro-econômico, a análise
multidimensional tem o setor petróleo como eixo central, conforme o seguinte
esquema gráfico:
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Figura 9 - Esquema gráfico da multidimensionalidade do CPE.

Fonte: Elaboração do autor. Arte Maycon Lima.

A partir dessa ideia foi construído um detalhado quadro com a descrição das
principais características das seis dimensões do CPE. Do modo mais sintético
possível foram elencados os dados e indicadores que se julga contribuir para uma
análise mais macro do comportamento do atual CPE que está prestes a se encerrar
para dar espaço a um novo ciclo.
Na construção deste quadro fez-se opção por uma ordenação que
possibilitasse uma compreensão em sequência relativamente lógica das principais
características do CPE e não por uma classificação ordenada a partir de cada uma
das seis dimensões listadas na primeira coluna, como aparentemente seria normal.
Além disso, visando permitir outras leituras a partir do quadro nº 4 a seguir, foi
incluída na coluna que explicita a dimensão da característica do CPE (esquerda) –
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logo abaixo e entre parênteses - as letras (T) ou a (E). A letra T indica que se trata de
uma característica identificada como sendo uma interpretação Teórica (T) sobre o
CPE. Já, a identificação com a letra (E) indica que se trata de uma característica
observada a partir da pesquisa Empírica, em análises de documentos, relatórios e
jornais (mídia em geral) referentes ao CPE.
Neste esforço, se percebeu que há casos em que algumas características são
bastante vinculadas, em termos da relação entre a empiria e a base teórica que a faz
ser observada. Nestes casos, foram registradas as duas letras entre parênteses (T/E).
Assim, se confirma, em termos metodológicos que, mesmo as características oriundas
da pesquisa Empírica (E), elas só são possíveis de serem identificadas e/ou
recortadas, por conta das bases e dos campos teóricos que essa pesquisa se situa,
conforme descrição feita na introdução da tese. Só se busca empiria, se há bases
teóricas pra a formulação de hipóteses. Neste caso, só as características descritas do
CPE comprovadas empiricamente foram a seguir descritas no extenso quadro nº 4,
ao longo das próximas sete páginas.
É oportuno, novamente se registrar que a opção feita por uma sequência de
exposição das características do CPE por uma certa lógica para, assim, oferecer mais
facilidade para a compreensão do fenômeno do CPE multidimensionalmente.
Quadro 4 - Características Principais da Multidimensionalidade do Ciclo Petroeconômico.
Dimensão
Econômica
(T)
Econômica
(T)
Econômica/
Espacial e
Industrial
(T)
Econômica
(T/E)
Econômica
(T)
Temporal
(T/E)
Temporal
(T)

Ciclo Petro-econômico em análise multidimensional
Características Principais

O que define o Ciclo Petro-Econômico (CPE) é o preço da commodity do barril de petróleo.
O CPE é global pois segue o preço da mercadoria no mercado mundial. Não há ciclo por
nação, embora existam impactos e repercussões distintas sobre as nações e as regiões.
O ciclo nasce da atividade do petróleo, mas pela sua imensa capacidade de arrasto atinge
outras cadeias, em especial a tríade: “petróleo-porto-indústria naval” (Pessanha, 2015). Assim,
o CPE tem interferência direta e importante sobre o ciclo econômico mais geral da economia.
O CPE tem como gênese a commodity mais negociada no mundo. 2/3 de todas as cargas
marítimas movimentadas mundialmente são referentes ao petróleo, por isso têm relação tão
próxima com os sistemas portuários, marítimos e com a indústria naval.
O que define um ciclo econômico é a alternância entre a fase de expansão (boom) e a fase
de colapso (depressão); Outra característica básica é a repetição seguida da ocorrência
dessas duas fases. Há ainda os tempos de relativo equilíbrio com certa estabilidade, espécie
de “ciclo zero”.
O CPE tem período de tempo irregular e períodos não cíclicos (“ciclo zero”). Há ciclos de maior
ou menor duração. Os CPEs se iniciam em 1973 com o “Choque do Petróleo”; até então os
preços eram razoavelmente estáveis entre US$ 10 e US$ 20. O 1º CPE acontece entre 1973
e 1987. O 2º CPE entre 2004-2009. O 3º CPE, no seu limiar, entre 2009 e segue em 2016.
As fases do CPE possuem durações e intensidades diferenciadas. Sem considerar as breves
turbulências (volatilidades), o caminho da ascensão é normalmente lento, em direção ao
ápice, enquanto a fase de colapso tende a ser mais brusca. A atual fase de colapso com
duração de 2 ou 3 anos, tende a ser a mais longa até aqui (RAVAL, ANILI et al. 2015). Assim,
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Dimensão
Política/
Econômica
(T)
Econômica
(T)

Espacial
(E)

conômica/
Geopolítica
(T)

Econômica
(T/E)

Econômica
(T)

Econômica

Externalidade
se

empregos
(T/E)

Econômica/
Espacial
(T)

Econômica/
Espacial
(T/E)

Ciclo Petro-econômico em análise multidimensional
Características Principais

a curva diverge dos ciclos econômicos mais gerais da economia que possuem sinuosidades
relativamente regulares.
O CPE é forte e duplamente articulado entre os poderes econômico e político em termos de
financiamento, regulação e estratégias geopolíticas em suas diversas áreas: exploração:
perfuração/produção (upstream); beneficiamento: refino e distribuição (dowstream) e
circulação em insfraestrutura marítima/portuária, ferroviária e dutoviária (midistream).
O CPE é também amplamente influenciado pelo setor financeiro em articulação com o poder
político (geopolítico). A relação com o setor se dá pelas grandes demandas de investimentos.
O setor de óleo e gás demanda somas enormes de recursos para equipamentos,
desenvolvimento de tecnologias e mão de obra especializada.
O CPE é espalhado territorialmente em diferentes regiões, da extração ao beneficiamento. A
formação da Opep, hoje integrada por 14 nações em diferentes continentes. A redução ou
ampliação da participação da Opep no mercado global tende a alterar as fases dos ciclos. A
ampliação de fronteiras exploratórias “fora Opep”, passa a exigir negociações mais amplas.
Em 2016, envolve mais a Rússia, mas pode passar a envolver Brasil e Canadá, entre outras
nações produtoras. Essas articulações tendem a alterar mais a intensidade, reduzindo a
amplitude, a curva de expansão e o pico de preço.
O CPE envolve um mercado exageradamente influenciado pelos fatos geopolíticos,
manipulado por interesses especulativos que leva à volatilidade dos preços por períodos. A
questão do acesso às reservas é a principal questão da geopolítica do petróleo que sobre
determina muito dos conflitos diplomáticos, golpes, ações de governos e luta por hegemonia
e controle, fato nem sempre relacionado aos CPEs. Os conflitos diplomáticos e conflitos com
a captura do poder político, facilitam o movimento de capital financeiro e das corporações do
setor.
Em geral, as commodities tendem a ter as fases dos seus ciclos próximas umas das outras,
com o boom e o colapso em tempos próximos. O CPE, como oriundo de um recurso mineral,
tem grande capacidade para influenciar o ciclo-econômico mais geral e, assim, relacionar-se
com os ciclos de outras commodities minerais e até mesmo do agronegócio e dos alimentos.
Os baixos preços da fase de colapso do CPE tendem a ampliar a demanda e o uso de
combustíveis e consequentemente a necessidade do seu refino (beneficiamento). Esse fato
não ocorre na mesma proporção em todos os países, porque o custo final do beneficiamento
é diferente em cada país, conforme o controle que as nações e as petroleiras tenham em toda
a sua cadeia. Ou seja, há uma relação entre o preço dos derivados e o do petróleo, mas a sua
proporção vai variar para cada país por conta também das taxas de impostos.
As duas fases do CPE geram externalidades importantes para o restante da economia. Isso
decorre do arrasto com grandes repercussões na indústria relacionada à tríade: “petróleoporto-indústria naval” (ENGDAHL, 2016), e também na área de serviços e no comércio. No
auge expande-se a economia e no colapso freiam-se as diversas cadeias. Outra relação
importante a ser investigada é sobre o emprego nesta cadeia global que depende do trabalho
dos global workers, ou dos trabalhadores do petróleo. Recrutadores consideram a indústria
do petróleo como a de maior mobilidade para os trabalhadores especializados do setor. A
pesquisa empírica do autor identifica aproximadamente duas centenas de players
(corporações globais) atuando no ERJ, Brasil. Boa parte dos trabalhadores das petroleiras,
empresas de tecnologia e serviços de engenharia da cadeia do petróleo são global workers
atuando nas bases, plataformas e sondas em diferentes continentes. Com certa frequência
eles migram de bases de trabalho dentro da mesma corporação, ou entre elas, num
movimento espacial global, característica desta atividade, que enxerga o mundo como um
único espaço para produção e geração de lucros. Na fase de colapso (2014-2016) do atual
CPE, já produziram 300 mil demissões nas petrolíferas. Com a redução de efetivos, as
corporações na fase de colapso também reduzem os salários pagos à mão de obra que é
especializada e que, no geral, possui um padrão salarial e de qualificação bem acima da
maioria das demais atividades industriais e de serviços mesmo nos países centrais.
O CPE também guarda uma relação com a teoria de dependência (Dos Santos, 2002) e com
o desenvolvimento desigual e combinado, na medida em que a maior parte da tecnologia
desenvolvida e usada no setor é produzida e controlada pelos países centrais da economia.
Isso gera dependência na maioria das nações apenas produtoras, onde o controle de preços
e a relação com o setor financeiro são apenas um exemplo. Mudanças nessa relação
poderiam trazer alterações nos ciclos transformando a amplitude dos impactos de globais em
variadas dimensões.
A busca por novas fronteiras exploratórias e de extração e produção de petróleo tem se
ampliado significativamente. Ela é mais forte na fase de boom do CPE e bastante reduzida na
fase de colapso, quando os investimentos são para aumento da eficiência e redução de custos
de produção. Hoje, a maior parte das reservas (90%) estão nas mãos das NOCs (National Oil
Companies) - petroleiras nacionais/ estatais. As novas fronteiras exploratórias mais
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Dimensão

Econômica
e
Ambiental
(Segurança
operacional)
(T/E)

Econômica
(T/E)

Econômica/
Espacial

Beneficiament
oe
Refino

(E)

Econômica/
Ambiental
(T/E)

Econômica
(T/E)

Econômica
(E)

Ciclo Petro-econômico em análise multidimensional
Características Principais

significativas do atual ciclo se encontram na busca em águas profundas (Brasil no Pré-sal, no
gelado Mar Ártico e no Golfo do México — pelo lado dos EUA —, nos campos de xisto dos
EUA e outros) e nas montanhas do Canadá.
A fase de colapso do CPE estimula a redução de custos e o aumento da produtividade em
todas as bases exploratórias. A pressão sobre fornecedores e prestadores de serviços é um
processo similar, independente dos custos de cada um, até porque se trata de um setor com
corporações globais. Essa redução por imposição das contratantes (petroleiras) tende a ser
violenta porque trata-se de sobrevivências empresariais. Por isso, muitas vezes, elas beiram
a irresponsabilidade não apenas das gerências, mas também por parte dos trabalhadores que
podem agir para conter gastos e dessa forma tentar evitar pressão sobre seus empregos.
Assim, restrições de manutenções preventivas, busca de adaptações etc. levam ao aumento
dos riscos de acidentes por conta da redução da segurança nos processos de trabalho e
operação das instalações. Esses limites tendem a ser cada vez mais tênues. As novas rotinas
que tendem a agradar às gerências com aumento de produtividade podem vir a causar
problemas adiante, até na fase de expansão de um novo ciclo, quando as novas rotinas vão
concentrando problemas por acumulação de riscos que se banalizam. O histórico de acidentes
no setor extrativo, não apenas no de petróleo e gás, trazem evidências nesse sentido.
Observando o CPE é importante compreender que o fluxo de reposição de reservas é uma
consequência dos investimentos em atividades exploratórias que geram as novas
descobertas. Essas, depois de declaradas comercialmente, vão resultar em fontes de
produção de óleo e gás. A localização dessas fronteiras exploratórias também possui
influência neste processo. Essas variáveis têm enorme peso sobre o CPE razão desta
investigação.
A cada nova fase de boom do CPE as nações produtoras ampliam suas capacidades de refino
com a renda gerada a partir da comercialização do petróleo bruto. As novas fronteiras
exploratórias estão também produzindo paulatinamente a diversificação espacial do refino,
antes hierarquizado, nos EUA e Europa. Dessa forma, a Índia já é o 4º maior mercado de
petróleo e faz, por isso, significativa expansão de seu parque de refino com seis novas
unidades, ampliando a capacidade em cerca de 600 mil novos barris. Desde 2008, a Índia
também possui a refinaria de maior capacidade do mundo, a Reliance Industries, que
processa até 580 mil barris/dia. No mesmo movimento, o Kuwait monta novas refinarias com
capacidade superior a 600 mil b/d. Os Emirados Árabes com 400 mil b/d. Abu Dhabi com 417
mil b/d. Da mesma forma, acontece a construção de novas instalações de refino na Argélia e
Angola, África e Equador e Venezuela e Brasil na América Latina (GABRIELLI, 2016). Além
disso, os produtores, como novos e fortes “operadores em refino”, passam a ter condições de
reorientar a venda de petróleo sob a forma de derivados, flexibilizando os seus mercados.
Na fase de colapso do CPE, a busca pelo aumento da eficiência energética dos carros tende
a cair. Amplia-se a venda de caminhonetes e carros de maior consumo. O inverso ocorre na
fase de boom. No ciclo atual a maior demanda de petróleo se dá em transportes (pessoas e
fluxo de cargas). Assim, só a substituição em larga escala dos derivados de petróleo para o
transporte alteraria o consumo mundial atual de cerca de 90 milhões de b/d, com previsão de
chegar, em 2050, a 100 milhões de b/d, tendo a Cop-21 tentado estabelecer a meta de 80
milhões de b/d.
O CPE tem peso também para influenciar a situação cambial das nações produtoras. Na fase
de colapso, a desvalorização cambial pode ser uma forma de enfrentar a baixa produtividade
para concorrer no mercado do produto até hoje comercializado apenas em dólar. De outro
lado, a valorização do dólar torna a compra mais cara para os importadores de petróleo. A
partir da observação do CPE, nota-se também que a desvalorização cambial nas nações
produtoras leva à redução dos ativos em dólar, tornando-os mais atrativos à aquisição pelas
grandes corporações do setor.
As fases de boom do CPE geram excedentes financeiros que são alocados em fundos
soberanos. Esses fundos, estimados em 2016 entre 5% e 10% dos ativos globais, ligados à
petro-economia têm forte influência nas finanças globais e são responsáveis por fortes
investimentos em IE. Em 2016, o fundo com mais destaque é o norueguês “Government
Pension Fund Global”, criado em 1995, que reúne US$ 810 bilhões, sendo 65% aplicados em
ações, 35% em títulos e 5% em imóveis, junto aos bancos, entre eles o JPMorgan Chase
Bank. Os gestores se comprometem com uma taxa de retorno anual de 4%. O governo
norueguês também se compromete a não retirar mais do que 4% do fundo por ano. Em 2015,
o valor desse fundo era de US$ 900 bilhões. Em 2014, de US$ 820 bilhões. Em março de
2016, foi noticiado no Valor (MOREIRA, Assis, 2016) que esse fundo havia retirado os
investimentos em bônus do governo brasileiro, saindo de US$ 5,1 bilhões para US$ 2,6
bilhões, reclamando do retorno. Na ocasião também foi informado que o fundo norueguês
possuía ações de 147 empresas brasileiras e que toda a América Latina tinha passado a
representar 1% dos investimentos totais e o Brasil, 0,5%. No fim de 2014, o fundo possuía
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Econômica
(E)

Econômica/
Espacial e
Geopolítica
(T/E)

Econômica/
Espacial
(E)

Econômica
(T/E)
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0,61% do capital da Petrobras e, em 2016, a maior participação numa companhia no Brasil
era na Equatorial Energia, com 5% do capital. A Equatorial Energia é uma holding com
investimentos na Cemar, Celpa, Geramar e Equatorial Soluções, com atuação na área de
eletricidade. Em abril de 2016, a Arábia Saudita, maior exportadora mundial de petróleo,
considerando a crise da fase de colapso do atual CPE, anunciou o plano Vision 2030, com a
criação de um fundo soberano com recursos de US$ 2 trilhões. Esse fundo era antes integrado
ao Banco Central e contabilizava US$ 632 bilhões.
O comércio de petróleo no mundo é todo feito em dólar, desde a década de 70, após acordo
entre EUA e Arábia Saudita, que possui a maior reserva de petróleo e é um dos três maiores
produtores mundiais em 2016. A venda é operada com o controle de grandes bancos,
especialmente Goldman Sachs, JPMorgan Chase Bank, Morgan Stanley e Citigroup
(Citibank), os quais controlam as mesas de operação. Na realidade pode-se considerar que
se trata de um cartel, não de produtores como a Opep, mas de intermediários (KATASANOV,
2016). Hoje, agem mais no comércio de futuros, onde se diz haver três vezes mais papéis e
derivativos que o produto efetivamente, comércio esse onde a manipulação e a especulação
com os preços acontecem. O comércio de futuros é realizado pela NYMEX (New York
Mercantile Exchange), Nova York, o maior mercado mundial (não virtual) de negócios futuros
de commodities. Está em curso por parte da Rússia e da China o interesse em desdolarizar o
comércio do petróleo e estabelecer relações em suas moedas (ENGDAHL, 2016).
Os CPEs também estão relacionados às facilidades para o fluxo da mercadoria em termos de
trocas, seja pela via marítima, seja pelos pipelines (oleodutos e gasodutos), quando no mesmo
continente, ou em próximos como no circuito Eurásia. No caso do gás há uma mudança
relativamente recente. Antes, o gás atendia a demandas mais próximas e dentro do continente
por meio da rede dutoviária. A partir do avanço da tecnologia e da valorização do gás natural,
o processo de liquefação para a transformação do gás em líquido (GNL) ampliou a
possibilidade de transporte por outras vias, especialmente a marítima. A liquefação é ainda
um processo caro, mas não a regaseificação que acontece próximo ao local de consumo do
gás, para atender geração de energia elétrica (termelétrica), indústria ou uso doméstico. Com
as extrações do shale gas (xisto) e a possibilidade de liquefazer e transportar para outros
continentes a preços acessíveis, isso pode interferir nas relações de poder relativos à
geopolítica. Os EUA já estão exportando GNL para a Europa, concorrendo assim com a oferta
do gás russo.
Na conjuntura atual de encerramento de um ciclo (2016), uma mudança espacial importante
devida ao crescimento da demanda asiática (em especial da China) e também da Índia, maior
que a da China, é identificada. O fracking é usado com perfuração intensa, tem uma alta
relação de uso de equipamentos e tende a gerar rápido declínio do campo. Tem ainda como
elementos contrários a ameaça ambiental e a pressão da sociedade. Nos EUA, onde o
fracking avançou enormemente, o processo se deu com mais intensidade através de
empresas de médio e pequeno portes que se endividaram fortemente. Os estados dos EUA
com maior produção de xisto são: Oklahoma, Texas e Dakota do Norte. A EOG é a operadora
de exploração de xisto mais eficiente dos EUA. A Whiting é a maior operadora de óleo e gás
de xisto na Dakota do Norte. Nos EUA, algumas dessas operadoras de óleo e gás de xisto
estão planejando e organizando alguns poços em outro CPE, mas sem produzir para esperar
nova fase de preços. A Continental disse possuir 195 poços perfurados, mas não
completados. A Whiting afirma que terá 73 poços também não explorados até o final do ano.
Outras regiões do mundo pretendem avançar com a tecnologia do faturamento hidráulico para
buscar reservas e produção (AILWORTH, 2016).
A relação investimento-produção é complexa dentro dos CPEs. Produção é uma coisa, lucro
é outra. O lucro depende também do preço, além do volume de produção e, portanto, da fase
do ciclo. Além disso, a participação cada vez maior dos fundos de investimentos no setor de
petróleo mexe na dinâmica sobre a forma como se movimentam os lucros entre os reais
operadores (petroleiras) e os ganhos dos investidores na fase de boom. Assim, maiores
ganhos podem significar menos investimentos e vice-versa. Menores investimentos, comuns
na época de colapso, mesmo com maior produção, geram revisões ou suspensões de
contratos de equipamentos, pessoas e serviços, o que leva a um aumento da produtividade e
eficiência do operador. De outro lado, uma menor produção atiça a disposição em investir em
perfuração e descobertas de novas fontes e reservas. A exceção se dá em desenvolvimento
de tecnologia, porque na fase de colapso é importante reduzir custos. Porém, investimentos
em desenvolvimento de tecnologia e inovação produzem resultados nos lucros, por conta do
aumento de produtividade. Na atual fase de colapso do CPE, segundo a consultoria
norueguesa Rystad Energy (Schaps e Bousso, 2016), é a primeira vez, desde a crise dos
preços do petróleo na década de 80, que se prevê um declínio nos investimentos por dois
anos consecutivos no setor de petróleo no mundo. O fato (em julho de 2016) reforça a
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interpretação de que as fases de colapso do CPE tendem a ser mais curtas no tempo, embora
mais radicais
O CPE tem influência e é influenciado pelo mercado de ações nas Bolsas dos países centrais.
Isso acontece na valorização dos ativos das empresas na fase de boom, assim como na perda
de valor na fase de colapso, com reflexos e consequências nas Bolsas das nações periféricas
(não centrais). As manipulações, especialmente no mercado de futuros, tendem a produzir
alterações e volatilidades. Elas impactam os valores das ações gerando perdas de
rentabilidade dos títulos e dos fundos de investimentos cada vez mais poderosos. Stiglitz faz
questão de separar o que seria o “mercado bolsista” da “economia real”, ponto que deve ser
observado com cuidado na área de petróleo pela sua importância geopolítica.
A fase de colapso do CPE reduz os pagamentos de dividendos aos acionistas devido à
diminuição dos lucros. Simultaneamente, essas empresas também perdem valor de mercado,
impulsionando a decisão sobre a redução dos investimentos até o surgimento de outro ciclo.
Os desdobramentos concorrem entre si. Acionistas reclamam da queda dos dividendos que
ao serem mantidos diminuem a expectativa de investimentos para a produção futura,
alterando, por sua vez, o valor da empresa (ações) no mercado. As fases de colapso do CPE
também produzem situações de expulsão do mercado e de falência das empresas de menor
porte (especialmente na área de serviços, mas também de equipamentos). O fato deriva da
busca feroz com que as operadoras (petroleiras) buscam reduzir seus custos de produção
para aumentar sua eficiência.
De acordo com a fase do CPE, há um movimento na direção da riqueza das nações entre as
mais produtoras ou consumidoras. Os maiores volumes de transferências dos excedentes
econômicos entre as nações — conforme suas condições de produtoras ou consumidoras —
acontecem nos ápices das fases (boom e colapso) do CPE. Na atual fase de colapso do CPE
que caminha para o final (2º Sem. de 2016) há um grande impacto no movimento dessas
riquezas em favor das nações eminentemente consumidoras. Segundo o Bank of America
Merrill Lynch vive-se, em fevereiro de 2016, “uma das maiores transferências de riqueza na
história humana” (BLANCH, 2016), com grande repercussão sobre os países produtores como
Rússia, Arábia Saudita, Venezuela e mesmo a estável Noruega, com o seu bilionário e maior
fundo soberano do mundo.
As mudanças de fases dentro do CPE nunca são um processo natural. A inversão da curva
pode ser produzida por decisões geopolíticas e/ou econômicas ou surgir como consequência
ou desdobramento do ciclo econômico mais geral da economia. Esse seria o caso da atuação
por interesses geopolíticos que uniram a Arábia Saudita e EUA. Porém, a instituição de um
novo ciclo tem se mostrado tarefa difícil de ser articulada, por envolver inúmeras variáveis e
interesses de diversas dimensões entre corporações e nações.
Assim como nos ciclos econômicos mais gerais da economia no capitalismo, é nas fases de
colapso que acontecem, em grande quantidade, os processos de fusão e aquisição. Nessa
fase as grandes empresas compram as menores ou se juntam para formar oligopólios. E assim
preparam os ganhos em massa e o maior controle do mercado para a fase de boom em um
novo ciclo. O mesmo efeito se dá dentro do CPE com as aquisições, fusões e incorporações
(SCHAPS e ZHDANNIKOV, 2015), quando as grandes corporações (sempre globais)
avançam sobre as menores buscando escala e a garantia de maiores excedentes econômicos
por meio da redução de concorrentes no mercado. Nesta atual fase de colapso do CPE
aconteceram 3.229 processos de fusão e aquisição no setor de petróleo totalizando quase
US$ 1 trilhão, segundo a consultoria americana A.T. Kearney. As milhares de aquisições e
fusões foram destaques na agência de notícias do setor financeiro, Bloomberg, com
manchete, em 01/02/2016: Preços baixos do petróleo ajudarão gigantes a comprar menores
do setor diz a Ernest & em relatório (BLOOMBERG, em 01/02/2016). A maioria expressiva
destas fusões, aquisições e incorporações (F&A) aconteceu junto às para-petroleiras. Entre
as petroleiras o destaque em termos de aquisição foi da britânica BG comprada pela Shell.
Quanto mais longo for o período de tempo da fase de colapso do CPE com baixos preços,
maiores tenderão a ser os preços na próxima fase de boom, assim como mais longo no tempo,
porque a falta de planejamento e investimentos anteriores tenderão a ampliar o tempo gasto
entre a descoberta do poço, preparação e início da extração (produção).
A redução contínua do preço sempre leva para o fim do ciclo, que deverá ser seguido de outro.
Neste ponto, os preços já comprimidos para baixo chegam a um limite, quando os interesses
dos diferentes produtores se interagem para um equilíbrio que irá gerar o novo ciclo ligado ao
aumento de demanda ou à escassez da oferta.
Os CPEs possuem relação direta com o estoque e a capacidade de armazenamento de óleo
e gás. Os estoques tendem a ser maiores na fase de colapso de preço quando a
armazenagem fica acima da Reserva Estratégica de Petróleo, conhecida pela sigla (SPR)
referente a Strategic Petroleum Reserve. É um armazenamento de combustível de
emergência feito pelas nações/corporações com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade frente
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às interrupções na oferta do produto. Estima-se hoje que os estoques nos países
desenvolvidos estejam próximos a 3 bilhões de barris. Os EUA possuem cerca de 700 milhões
de barris (em fevereiro de 2016, as reservas americanas chegaram a 518 milhões de barris).
A China está ampliando sua SPR de 219 milhões para 500 milhões de barris com a construção
de 6 grandes complexos de armazenamento. A Agência Internacional de Energia (AIE), criada
em 1974, um ano depois do Choque do Petróleo, define como estoque estratégico,
emergencial ou de segurança, a reserva mínima equivalente a 90 dias de importações líquidas
de petróleo e derivados de cada país em relação ao ano anterior. Segundo a AIE, novos
armazéns com capacidade em torno de 230 milhões de barris devem entrar em funcionamento
em 2016 (KATASONOV, 2016). A China importadora vem ampliando veloz e intensamente a
sua capacidade de armazenamento aproveitando os baixos preços. Segundo a AIE, em
fevereiro de 2016, os estoques dos EUA estão perto do maior nível em pelo menos 80 anos
(EPSTEIN, 2016).
Há, portanto, uma relação entre produção, demanda e o excesso que vai para estoque. O
tamanho dos estoques com os excessos de produção influencia e reduz os preços no
mercado. A produção é controlada pelas petroleiras (estatais ou privadas). Os estoques,
porém, mesmo também feitos pelas corporações, são controlados (mais ou menos
intensamente) pelas nações. Segundo a AIE, no início de fevereiro de 2016, o excesso de
produção no mundo seria de cerca de 1,75 milhões de barris por dia, contra 1,5 milhões de
b/d no mês anterior de janeiro. Os estoques são feitos regularmente em grandes reservatórios
de aço, instalados na maioria das vezes junto aos portos ou outros modais de transporte e,
em menor quantidade, junto aos parques de refino. Na fase de colapso do CPE novas formas
de armazenagem estão sendo utilizadas (MENG, 2016) e com diferentes custos: cavernas
subterrâneas de sal (custo de 25 centavos por barril); vagões de trens (custo de 50 centavos
por barril) e navios petroleiros (custo de 75 centavos por barril). Nesses custos não estão
incluídos os valores variáveis dos gastos para carregamento e transporte (FRIEDMAN e TITA,
2016). Essas formas não usuais de armazenamento, especialmente os vagões de trem,
trazem riscos pela proximidade com as estações e as comunidades.
A AIE também monitora a projeção de demanda global de petróleo e, por isso, cortou, mesmo
nesta fase de colapso de preço (2015/2016) em 100 mil b/d, a previsão do crescimento anual
da demanda. Dessa forma estimou para 2016 um crescimento anual de 1,2 milhão de b/d,
perante uma demanda média prevista para 95,6 milhões de barris por dia (b/d). A evolução do
consumo mundial de petróleo nos últimos três anos: Em 2013: 91 milhões de milhões de b/d;
2014: 92,8 milhões de b/d; 2015: 94,5 milhões de b/d (KATASONOV, 2016) e matéria do The
Economist/Estadão 25/01/2016. “Quem tem medo do petróleo barato?”
As dependências fiscais da petrorrenda na fase de colapso do CPE geram problemas e
limitações tanto para as nações, quanto para as regiões (estados e municípios) produtoras. A
“maldição mineral” é, dentro do subsistema, fator importante do CPE sobre a totalidade da
economia e seu ciclo mais geral. Em todo o mundo, especialmente nas nações que mais
dependem dessa atividade para as suas receitas fiscais (paradoxalmente), elas tendem a
aumentar impostos e criar outras taxas quando caem os preços dessas commodities,
reduzindo assim a renda líquida para as petroleiras, estatais ou privadas. Os casos mais
clássicos são os países do Oriente Médio; a Venezuela, na América do Sul e Nigéria e Angola
na África. Porém, o caso russo é significativo. Em 2015 disputava a liderança na produção
mundial de óleo e gás com os EUA por meio de três grandes petrolíferas estatais: Gazprom;
Rosneft e Bashneft. Nessa condição, sendo um país com grande extensão, população e
desenvolvimento tecnológico, em 2014 possuía mais de 50% de suas receitas fiscais oriundas
das receitas do petróleo e do gás, ao mesmo tempo em que as exportações dessa commodity
representavam 1/3 da produção econômica do país. Em 2015, com a queda dos preços do
petróleo a participação caiu para 43% das receitas (HILLE, 2016).
A fase de colapso com os baixos preços tende a produzir problemas fiscais nas nações
produtoras, muitas das quais possuem fragilidades socioeconômicas ligadas à dependência
mineral. Isso por sua vez serve de foco para a criação de instabilidades políticas com potencial
para gerar rupturas e conflitos que levam às bases para a instituição de um novo cicl. (THE
ECONOMIST, em 25/01/2016).
Ainda na fase de colapso do CPE, além da criação de novas taxas e impostos para recompor
as receitas fiscais perdidas, as nações produtoras tendem a desvalorizar seu câmbio. Assim,
contêm as importações, seus bancos centrais aumentam as taxas de juros e passam a fazer
controles cambiais etc. para enfrentar baixos preços. As petroleiras privadas reagem ao
aumento da carga tributária e à ampliação do que chamam excesso regulatório durante a fase
de colapso do CPE. Buscam se aproveitar das fragilidades políticas e econômicas das nações
e, assim, pressionar por flexibilidade na regulação e também se movimentam para obter
reduções tributárias. Em abril de 2016, pesquisa representativa da consultoria
Pricewaterhouse Coopers (PwC), feita com 71 presidentes de corporações do setor de óleo e
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gás, elencou quatro principais preocupações: incertezas geopolíticas (89%); excesso
regulatório (79%), carga tributária crescente (76%) e mudanças climáticas (70%). (Valor,
08/04/16, p.B4. Executivos de petroleiras estão mais pessimistas). O fato confirma a
confrontação que cresce na fase de colapso do CPE entre poder político dos estados
nacionais (por regulação e tributação) e corporações globais de petróleo (por reduções de
impostos e baixa regulação). Na fase de expansão a confrontação é sempre menor.
Outra questão fiscal relacionada às fases do CPE é a referente aos subsídios (isenções ou
descontos tributários) que alguns países consumidores oferecem às grandes empresas
petroleiras. Na fase de boom é difícil retirar essas isenções, mas na fase de colapso,
considerando a grande oferta de petróleo no mercado e seu baixo preço, algumas nações
mexem, reduzindo ou retirando os subsídios. Algumas nações têm feito subsídios às energias
renováveis com fundos obtidos com os excedentes da fase de boom do CPE, contribuindo
para limpar a matriz, criando “vantagens ambientais”. Em 2015, os investimentos em
renováveis chegaram ao extraordinário valor de US$ 329 bilhões, sob a liderança da China e
EUA, não por coincidência os maiores importadores de petróleo. Um caso de subsídio
interessante é o da Argentina que gastou US$ 11 bilhões para sustentar os preços do petróleo
e do gás produzidos no país, tentando isolar a estatal YPF das oscilações do mercado
mundial. Assim, o preço praticado do petróleo e do gás estão respectivamente 50% e 300%
acima do valor praticado no mercado mundial. O objetivo foi o de proteger a indústria
petrolífera e cerca de 5 mil empregos (NEUQUÉN, 2016). Decisão mantida mesmo quando
da troca de um governo mais heterodoxo (Kirchner) para outro com visão neoliberal (Macri).
Os CPEs, embora tenham como dimensão as relações globais entre corporações e nações,
também produzem reflexos internos nos países, estados (províncias) e regiões. As decisões
sobre o setor são centralizadas e hierarquizadas, enquanto a parte operacional está mais
vinculada às áreas de extração e/ou próximas aos centros consumidores. Os parques de
refino e polos petroquímicos tendem a estar próximos do consumo e das infraestruturas de
logística, especialmente os portos, considerando a via marítima como a mais utilizada para o
transporte entre continentes e dutos dentro dos países e continentes.
Os grandes produtores passam a acompanhar as “taxas de declínio dos campos velhos”. O
objetivo é evitar que isso aconteça em grandes proporções nas fases de colapso do CPE
evitando ou reduzindo, dessa forma, os impactos das flutuações de preços no curto prazo.
A dimensão geopolítica possui enorme quantidade de variáveis relacionadas ao CPE, o que
torna mais difícil que as nações, mesmo as mais poderosas (as que mais produzem, ou as
que mais consomem — individualmente, ou simultaneamente) consigam controlar os
desdobramentos que levam às inflexões nas fases do ciclo. Na atual fase de colapso há
interesses distintos entre produtores e/ou consumidores, por isso o “reequilíbrio” do mercado,
mesmo fora dos picos de boom ou colapso, é complexo e depende de articulações entre várias
corporações e nações, de forma muitas vezes cruzadas. Há nesse processo uma busca
permanente de obtenção de controle do ciclo por quem quer deter poder e assim fazer valer
a sua hegemonia. Dessa forma, esse controle sempre estará ligado e dependerá da
articulação entre nações (junto a corporações globais no mundo capitalista) para que se
produzam alterações no CPE e sua curva, seja retardando o seu colapso, ou adiantando e
alongando o seu boom, por exemplo, com maior ou menor intensidade de produção ou
consumo de petróleo e gás. Um exemplo do esforço neste sentido é o caso da Opep, criada
na década de 60, que, no final entre 2015/2016, mostrou suas limitações por controlar agora
apenas cerca de 34% da produção total mundial, o que é uma demonstração de que se trata
de um ciclo com repercussão ou interação global, em que os espaços das nações e suas
economias são insuficientes para dar conta de todo este processo.
É possível identificar uma forte articulação entre o sistema financeiro (bancos e suas mesas
de operações do mercado atual e futuro), as corporações e os interesses estratégicos das
nações. Isso se amplia com a financeirização geral da economia global a partir dos anos 80/90.
A financeirização do setor acontece mais no mercado de comercialização com os fundos
investindo na compra e venda de contratos futuros lastreados em petróleo. O esforço de
manejo do ciclo depende do grau de articulação entre as corporações e as nações. Assim,
tenta-se interferir no ciclo, produzindo artificialmente cenários e pressões em negociações
comerciais simultaneamente com interesses dos estados nacionais mais diretamente
envolvidos.
O mercado de petróleo e derivados é um setor delicado com a atuação das tradings que
comercializam petróleo em todo o mundo. Elas interferem fortemente no mercado, onde
conseguem manipular preços, contribuindo para as oscilações, já que obtêm ganhos com a
diferença entre os valores de compra e de venda do barril de petróleo ou derivados. A maior
das tradings de comércio de petróleo é a Vitol Group, que chega a negociar mais de 5 milhões
de barris de petróleo por dia, quase o dobro da produção diária de petróleo do Brasil (BLAS e
CHILCOTE, 2016) Em 2015, as principais tradings que atuam no comércio de petróleo, apesar
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da fase de colapso dos preços do barril de petróleo no mercado mundial, anunciaram que
tiveram lucros recordes. Aparenta uma contradição, maiores lucros quando os preços estavam
colapsados por longo período. Não por coincidência a maioria dessas tradings está instalada
em estados chamados de paraísos fiscais, onde há menor incidência de tributos. Assim, os
grupos suíços Gunvor, Trafigura e Vitol tiveram lucros bilionários sem se envolver em
prospecção, produção, refino ou distribuição. No máximo, as tradings se articulam com
instalações para estocagem e transporte enquanto negociam o petróleo, podendo entregá-lo
junto ou próximo ao poço, ou na refinaria, conforme o contrato de comercialização. A Gunvor
Group divulgou lucro recorde de US$ 1,3 bilhão em 2015. A Trafigura Group PTE informou
que teve o maior ano de sua história, com alta de 7% no lucro, para US$ 1,1 bilhão. A Vitol
Group, a maior trading de capital fechado do mundo, afirmou que em 2015 que teve um
crescimento de 13% no volume de petróleo e combustível negociado (Sarah, 2016). Há ainda
que se registrar a profunda e crescente articulação entre o setor financeiro (fundos) e as
tradings naquilo que o professor Dowbor (2013) chama de Economia do Pedágio. Essa
articulação entre a economia do petróleo, os fundos financeiros, com a intermediação do poder
político nacional, os sistemas portuários e marítimos e o investimento em capital fixo sobre o
território tem propiciado novas territorialidades e regionalidades, que fazem parte da pesquisa
deste autor.
A fase de mais baixo preço do petróleo inibe o mais rápido uso das fontes alternativas (eólica
e solar) por conta da concorrência. De outro lado, facilita o uso do gás no lugar do carvão, que
ajuda a limpar a matriz energética usada, especialmente na Ásia e Europa. Há que se ver o
peso de uma coisa e outra. Sob a ótica da sustentabilidade ambiental forma-se uma escala
das fontes de energia: a mais danosa ao ambiente é o carvão; depois o petróleo e a seguir as
renováveis, especialmente (as mais comuns: eólica e solar). As energias renováveis possuem
a vantagem de serem geradas e distribuídas localmente, o que gera a “segurança energética”,
ou a “previsibilidade”, que independe de ambientes e conflitos externos e que estão mais
relacionadas às volatilidades da fonte petróleo. Assim, as renováveis ficariam menos sujeitas
às oscilações ou flutuações dos maiores produtores. Nesse caso, o CPE aos poucos tenderá
a ser mais afetado por esta energia renovável que também trabalha com prazos mais longos
de planejamento para a instalação e, depois, com relação ao tempo de uso, pelos seus
relativos baixos custos com a manutenção. Em 2015, os investimentos em energia renováveis
atingiram o extraordinário valor de US$ 329 bilhões, exatamente com a China e os EUA —
maiores consumidores — na liderança.
Em todo o mundo a matriz de consumo de energia tem o maior peso nos derivados de petróleo
para o transporte de pessoas e materiais. Esse percentual está próximo dos 50%. Outra
grande fatia vai para atividades industriais, em segundo lugar. Só depois, a geração de energia
elétrica. Por isso, a implantação das renováveis tem peso ainda limitado no geral. No Brasil,
o transporte tem um peso de 64,4% dentro do uso energético do petróleo (90% do uso total).
A seguir vem o uso industrial (11,4%) e só depois a geração de energia elétrica (6,9%)
(CHIARETTI, 2016). A redução desse percentual em transportes depende das inovações e do
uso de baterias de lítio nos veículos, que ainda estão em fase de massificação e consequente
barateamento da tecnologia.
Como já foi dito, a questão ambiental é diretamente influenciada pelas duas fases do CPE. Na
época de colapso e baixas do barril de petróleo, os investidores em energia tendem a manter
os projetos desenhados, apesar da concorrência com os preços de geração com uso do
carbono (petróleo) ficarem mais baratos, porque os projetos de geração de energia elétrica
tendem a ser de longos prazos e acabam menos influenciados pela volatilidade e flutuação
dos preços do petróleo. Na Europa, Ásia e até nos EUA há uma significativa migração da
geração de EE do uso do carvão para o gás. Isso contribui para equilibrar a matriz de
consumo, com o maior uso de gás em vez de petróleo, compensando, em parte, o aumento
do uso de petróleo para transporte que é ainda hoje o maior uso percentual dos derivados do
petróleo. Investidores em energia pensam em prazos mais longos do que as fases do CPE.
Assim os projetos de geração de EE têm prazos de maturação mais longos, embora observem
a movimentação do CPE. Estes projetos estão mais relacionados ao ciclo geral da economia,
talvez mais próximo do ciclo Kondratiev.
Observa-se na fase de colapso do atual CPE um fenômeno econômico distinto. Antes, o
petróleo mais barato gerava excedentes que iam para o consumo nos países importadores.
Agora, ao contrário, parece que esses excedentes estariam indo para a poupança de um lado
e de outro.
No período 2007-2008 do CPE (antes da crise do subprime), nos países emergentes, houve
uma ampliação dos endividamentos corporativos: cerca de US$ 650 bilhões, a maior parte em
projetos ligados à energia para uso do petróleo (SPINDLE, 2016). O volume dessas dívidas
quase sempre impacta fortemente as corporações de petróleo na fase de colapso, quando o
valor das empresas cai. Aí se instalam as desvalorizações cambiais, que levam as dívidas a
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Dimensão

Ciclo Petro-econômico em análise multidimensional
Características Principais

valores muito altos. Tudo isso reforça as possibilidades das empresas serem obrigadas a
negociar seus ativos, ou mesmo comporem fusões com empresas mais estruturadas
financeiramente (incorporações). Tudo relativamente previsível dentro do sistema com as
facilidades existentes para os fluxos de capital.

Foram listadas no quadro nº 4 acima, um total de 50 características do CPE,
divididas em seis dimensões, separadas ou em conjunto. Contabilizando essas
características encontra-se: 11 (E) derivadas de observação empírica; 18 (T) fruto de
interpretação teórica (T); e 21 (T/E) que são características identificadas já com forte
vinculação Teoria-Empiria. Assim, a maioria (quase metade) como T/E que, junto com
as 18 de interpretação exclusivamente teórica (T), contabilizam 39 de um total de 50
características identificadas como intepretação teórica, que equivale a 78%. Desta
forma, a tabulação sugere que o quadro nº 4, aponta para um esforço de interpretação
teórica do fenômeno do ciclo petro-econômico (CPE).

1.7.10 Dinâmica e movimentos das fases dos Ciclos Petro-econômicos

Além da apresentação das principais características por dimensão do ciclo
petro-econômico, a síntese dos principais movimentos das duas fases (expansão e
colapso) expõe de forma didática e mais elucidativa essa dinâmica. A exposição lado
a lado — em duas colunas por fases — permite observar mais claramente os
movimentos e as variações produzidas pela alternância do preço do barril de petróleo,
que é a variável em que o ciclo petro-econômico se movimenta. Assim, busca-se mais
uma vez avançar para uma interpretação mais totalizante do fenômeno, objetivo
perseguido em toda a pesquisa. A mudança de fase no CPE acontece quando há
sobreacumulação, a qual gera dificuldades para se colocarem os excedentes por
conta da saturação do mercado. Nessa fase caem os preços e decorre todo o
processo resumidamente descrito no quadro a seguir:
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Quadro 5 - Dinâmicas das duas fases do Ciclo petro-econômico.

Dinâmicas das duas fases do Ciclo Petro-econômico
Expansão (Boom)

Crescem os preços com mais demanda inicial.
Os preços das demais commodities também
sobem.
Tende a ter ascensão mais lenta no tempo.
Com mais excedentes gerados por mais
produção e altos preços, ampliam-se os
investimentos.
Mais procuras por novas reservas.
Por conta de interesses geopolíticos as fases do
CPE podem ser antecipadas ou atrasadas.
Quanto mais longa a fase de expansão, maior
tende a ser a fase de colapso (atual).
Ampliação das fronteiras de produção, mais
espalhadas territorialmente pelo mundo. EUA,
Brasil, África, etc.
Aumento do arrasto das economias nacionais
tríade: Petróleo-Porto-Ind. Naval
CPE “gera externalidades” na fase de auge
expande a economia
Pressão por menos paradas de manutenção
Preparação mais rápida dos campos e poços
para extração /produção
Encomendas de plataformas, sondas e
embarcações especiais
Surgimento de Grandes Projetos de
Investimentos - GPI (Portos, redes de pipelines,
refinarias, complexos petroquímicos) bancados
com os excedentes
Refinarias nos países com mais produção e/ou
consumo: Índia(4):600 mil bpd; Kuwai(2): 600 mil
bpd; EA:400 mil bpd; Abu Dhabi: 417 mil bpd;
Argélia; Angola; Equador; Brasil.
Na parte operacional aumento de custos e
redução de produtividade, compensado pelos
altos lucros (excedentes)
Mais Empregos
Mais Salários e outras vantagens (conquistas)
Mais Investimentos de bancos e fundos em US$
trilhões
Paga mais dividendos aos acionistas pelo
aumento dos lucros – Relação com salários
Questão cambial: valorização da moeda local
reduzindo competitividade da ind. nacional
Investimentos em NT e Inovações administrados
Surgimento de pequenas e médias empresas.
Ampliação da rede de empresas.
Ampliação do poder do Estado para regular na
disputa com as petroleiras (Mercado)
Mais excedentes para o Estado gera
possibilidades de Fundos Soberanos p/pop.

Colapso (Contração, bust)

Reduzem os preços com a diminuição inicial
da demanda.
Os preços das demais commodities também
descem.
Tende a ter caída mais rápida no tempo.
Com menos excedentes gerados por menos
produção e altos preços, reduzem-se os
investimentos.
Suspensão da procura por novas reservas.
Por conta de interesses geopolíticos as fases
do CPE podem ser antecipadas ou atrasadas.
Quanto mais longo for o tempo do colapso,
maior será o valor do preço pós-colapso.
Reconcentração da produção nos produtores
com menores custos (O. Médio). Opep amplia
e pode passar de 40%.
Desestruturação do arrasto das economias
nacionais tríade: Petróleo-Porto-Ind. Naval
CPE “pelas externalidades” na fase de colapso
freia a economia
Mais paradas para manutenção
Menos entrada de novos campos para
extração/produção
Suspensão das encomendas de plataformas,
sondas e embarcações especiais
Suspensão dos Grandes Projetos de
Investimentos – GPI (Portos, redes de
pipelines, refinarias, complexos petroquímicos)
bancados com os excedentes
Suspensão das construções das refinarias não
concluídas nos países com mais produção
Redução de custos forçada e violenta e
aumento de produtividade para compensar
perda dos excedentes
Desemprego. Demissões - 300 mil atual fase
Menos salários e outras vantagens (perdas)
Menos Investimentos de bancos e fundos
Caiu US$ 1 trilhão nos últimos anos.
Suspende dividendos aos acionistas com
prejuízos ou menores lucros
Questão cambial: desvalorização moeda local reduz preços ativos nacionais e facilita
privatização por empresas estrangeiras
Mais implantação de NT e Inovações para
cortar custos e aumentar produtividade
Expansão enorme de fusões e aquisições:
3.229 processos em 2014 e 2015, segundo
consultoria A.T. Kearney. Formação dos
oligopólios
Redução do poder do Estado na regulação e
na disputa com as petroleiras (Mercado)
Menos Excedentes para o Estado geram títulos
e dívidas p/ bancar serv. públicos
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Menor confrontação do Estado x Petroleiras
(operadoras)
Ampliação da atuação das estatais
Maior dependência fiscal com petrorrenda,
concessão de subsídios e isenções tributárias –
Efeitos da Maldição Mineral (3 Escalas)
Menor armazenamento de óleo e derivados

Alto preço do óleo e derivados vai reduzindo
demanda e leva a menor uso de combustíveis e
carros maiores (SUVs)
Redução do uso de carros e aumento do
compartilhamento e transporte coletivo
Os projetos de energia alternativa ganham
competitividade pelo maior valor do óleo
Volatilidades e especulação na intermediação.
Poder das tradings: Trafigura, Vitol, etc.
Influência nas Bolsas de todo o mundo –
especialmente nos países centrais e repercussão
na periferia – Com altas.
A redução contínua do preço sempre leva ao fim
do ciclo que será seguido de outro.

Maior confrontação do Estado x Petroleiras
(operadoras)
Privatização das estatais do setor
Crise fiscal com perda de petrorrenda,
suspensão de subsídios e isenções tributárias
(nas 3 Escalas de governo)
Ampliação da capacidade de armazenamento.
Uso de navios, trens, cavernas subterrâneas e
poços fechados. Total: 3 bb; EUA: 700
milhões; China: 500 milhões
Baixo preço do óleo e derivados vai ampliar
demanda, uso de combustíveis e carros
maiores (SUVs)
Ampliação do uso de carros em detrimento do
transporte coletivo
Projetos de energia alternativa perdem
competitividade pelo menor valor do óleo
Volatilidades e especulação na intermediação.
Poder das tradings: Trafigura, Vitol, etc.
Influência nas Bolsas de todo o mundo –
especialmente nos países centrais e
repercussão na periferia – Com baixas.
A redução contínua do preço sempre leva ao
fim do ciclo que será seguido de outro.

A exposição feita neste subcapítulo traz evidências sobre a existência do ciclo
petro-econômico como fenômeno interescalar e multidimensional na economia global,
com repercussão direta sobre as regiões e sobre as nações. Esse panorama reforça
a necessidade de um aprofundamento ainda maior sobre o tema do CPE com o
objetivo de ampliar a análise de cenários, regulação e tomadas de decisões, que
envolvem grandes corporações transnacionais num ambiente de forte interesse
geopolítico.
As interpretações do fenômeno do CPE aqui expostas indicam o avanço da
reestruturação da economia global, da atuação transfronteiriça e acima do controle
das nações que se dá na articulação crescente entre as players do setor de óleo e
gás e o capital financeiro. Os CPEs, não sendo naturais, não chegam por acaso e
nem obedecem a leis imutáveis. Sendo manejados, possuem uma forte relação com
o movimento do capital (nas suas diversas formas), ajudam na articulação dos
objetivos geopolíticos das nações e assim atendem aos interesses de controle e de
hegemonia, aos interesses imperialistas, enfim. Nesse sentido, as próximas seções
deste primeiro capítulo da tese aprofundarão um pouco mais os temas sobre as
estratégias vinculadas à geopolítica da energia, o neoliberalismo e as formas pelas
quais a financeirização avança sobre o setor.
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1.8 Petróleo, geopolítica da energia e o neoliberalismo

Uma parte dos pressupostos sobre esta relação entre a mercadoria e a
geopolítica da energia já foi elencada nas seções anteriores. Ainda assim, retomar
alguns pontos dessa relação ajuda a compreendê-la sob a ótica da política neoliberal
que interfere sobre os ciclos, a geração de valor, os excedentes da renda etc. O
petróleo confere poder geopolítico90 da energia às nações centrais que encontram no
neoliberalismo o “modelo ideal” para fazer avançar essa imensa cadeia de valor. Por
isso é importante compreender a relação entre elas.
O neoliberalismo surge com justificativas e argumentos sobre a necessidade
de aumento da produtividade, de exigência de um “estado mínimo” e da estabilidade
da moeda como elementos centrais para o controle do capitalismo apresentado de
forma resumida pela tríade: desregulação, privatização e globalização91 (Tavares,
2014, p.22). Dessa forma, a política neoliberal no processo foi se constituindo numa
espécie de condição essencial para que o petróleo, enquanto mercadoria especial,
ampliasse o seu domínio no sistema capitalista.
O petróleo não sendo sujeito, e sim objeto, serve de instrumento para as
políticas em diferentes direções. Como uma mercadoria que articula uma forte
indústria e imensa cadeia global de valor, há que se recordar sempre que ele atua no
nível das articulações da superestrutura, próximo daquilo que foi chamado de nível
superior da economia, conceito construído e desenvolvido por Braudel, Arrighi e Milton
Santos92 em diferentes dimensões e contextos.

Geopolítica para Vesentini (2004): “A palavra geopolítica não é uma simples contração de geografia
política, como pensam alguns, mas sim algo que diz respeito às disputas de poder no espaço
mundial e que, como a noção de PODER já o diz (poder implica dominação, via Estado ou não, em
relações de assimetria enfim, que podem ser culturais, sexuais, econômicas, repressivas e/ou
militares, etc.), não é exclusivo da geografia”.

90

91

TAVARES, Maria C. 2014.P.22 em “A era das distopias”.

Fernand Braudel (1902-1985), historiador francês; Giovanni Arrighi (1937-2009), economista
político italiano e Milton Santos (1926-2011), geógrafo brasileiro no livro Espaço Dividido.
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1.8.1 Petróleo como mercadoria especial e sua influência na geopolítica da energia

A história do petróleo tem uma relação direta com a Inglaterra e com os EUA.
Da década de 40 até os dias atuais, foi nos EUA, no norte das Américas, que se teve
o maior crescimento percentual (relativo) anual de produção do petróleo. Nessa
época, os EUA chegaram a alcançar um crescimento anual de 16,2% na produção,
baixando em seguida. Porém, nos últimos três anos (2012-2014), os EUA voltaram a
ter grandes aumentos na produção interna de petróleo. Dessa forma, foi a partir do
início da segunda década desse século que os EUA passaram a viver um novo frisson
de produção interna de petróleo, agora ancorado com o shale gas e com o shale oil
(gás e petróleo de xisto).
Depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento de descolonização
fortemente vinculado ao direito das nações usarem seus recursos naturais, em
especial o petróleo, a favor do seu próprio desenvolvimento se espalhou pelo mundo.
Esse fenômeno foi gerando de maneira gradual e sequencial a expulsão de petroleiras
americanas e europeias, num movimento que mais adiante resultou na criação da
Opep, na década de 60, numa conferência em Bagdá. A reação era especialmente
contra os EUA, já, na época, o maior consumidor de petróleo do mundo.
A Opep surge, assim, de uma articulação das nações com as maiores reservas
como a Venezuela e Arábia Saudita junto com outros países árabes, especialmente o
Irã, Iraque e o Kuwait. Porém, a Opep só obtém força mesmo na década de 70,
quando consegue unificar a política petrolífera dos países produtores, articulando de
forma especial os preços e os volumes de produção dos países produtores. Criticado
como um cartel, a Opep na prática conseguiu impor, na maior parte do tempo, maiores
preços ao petróleo no mercado mundial, alterando de vez a geopolítica mundial. Hoje
a Opep reúne doze membros. A sequência temporal de entrada dos países
participantes foi: seis nações no Oriente Médio (Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait,
Catar e Emirados Árabes Unidos); quatro países na África (Líbia, Argélia, Nigéria e
Angola) e duas nações na América do Sul (Venezuela e Equador).
A criação e a forte articulação inicial da Opep mexeram e alteraram a vida na
maioria das nações, em especial nas que mais importavam petróleo no mundo,
localizadas no Ocidente, constituindo uma era que passou a ser conhecida como do
Choque do Petróleo. O maior impacto decorre da chamada segunda crise do petróleo
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que acontece em 1979. Ela impacta fortemente os EUA e os países da Europa que
entram em forte e grave depressão econômica. Muitos permaneceram por quase toda
a década de 90 nessa situação. A partir daí, diversas nações começam a se
movimentar para reduzir a dependência do petróleo da Opep. Os valores mais altos
abriram espaços para procura de novas reservas nessas e em outras nações, assim
como propiciaram o início da exploração de reservas descobertas, mas, até então,
inexploradas por conta de maiores custos de produção. Os exemplos mais
significativos que evidenciam essa fase são os casos dos EUA, Canadá e Brasil.
O próximo gráfico mostra a relação entre a evolução dos preços do barril do
petróleo no período de 1970 a 2014, detalhando e explicitando importantes conflitos
regionais que se transformaram em problemas geopolíticos mundiais em função da
disputa por petróleo como fonte de energia. A relação dos preços do barril de petróleo
com a geopolítica já foi bastante abordada na seção sobre o ciclo petro-econômico,
mas aqui objetiva-se chamar a atenção para a dimensão geopolítica da energia que
remete aos conflitos regionais em busca de poder e controle dos territórios. O gráfico
por si só oferece uma espetacular análise histórico-político-econômica e social sobre
o ciclo petro-econômico (preços) e sua relação com a geopolítica da energia. Adiante
a interferência desses fenômenos e crises sobre a economia brasileira serão
comentados.
Figura 10 - Relação entre a evolução do preço do petróleo e os conflitos
regionais: 1970:2014.

Fonte: e-enery.
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A questão do preço do petróleo no mundo é uma questão complexa que
envolve muitas dimensões que foram esmiuçadas na seção anterior sob o ângulo dos
ciclos mais longos e dos ciclos petro-econômicos. Porém, vale registrar que, para além
do primeiro e segundo choques do petróleo, outras passagens contribuem para uma
leitura da geopolítica da energia, tendo como base o petróleo enquanto uma
mercadoria especial.
Em 2003, a intervenção (guerra) no Iraque retomou os conflitos regionais no
Oriente Médio. Em 2005, uma greve na petroleira venezuelana PDVSA, com o dólar
mais baixo e uma série de cortes de produção da OPEP que atingiram 4,2 milhões de
barris por dia, provocou uma alta do preço do barril de petróleo. A partir de 2005/2006,
com o maior crescimento asiático, em especial o aumento de importação da China,
contribuíram para um aumento ainda maior do preço do petróleo no mercado mundial.
Em 2007, com o aumento da demanda e uma baixa reposição dos estoques de
petróleo, o movimento ascendente do preço seguiu com maior força. Dessa forma, no
ano 2008, o preço do barril de petróleo acabou atingindo o maior pico de toda a
história, ao chegar a um valor em torno dos US$ 14093.
A seguir, com a crise do subprime americano, há uma forte queda derivada da
recessão iniciada nos EUA e espalhada para a Europa e o restante do mundo. Logo
após, caminhando para 2010, o petróleo volta a subir com reeleição do presidente do
Irã Ahmadinejad e com a informação de que os EUA possuiriam um plano para atacar
o Irã. Assim, em abril de 2011, o preço do barril já tinha subido para US$ 123. No
mesmo ano, há o levante líbio e, logo em seguida, os conflitos, que se expandem para
o Egito, onde ocorre a chamada Primavera Árabe. Toda essa sequência de fatos ajuda
a manter o preço elevado, o qual atinge, em março de 2012, o valor de US$ 124,93,
que se sustentou relativamente (com breves oscilações) até o mês de junho de 2014,
quando estava cotado a US$ 111,87.

As variações em torno deste valor, encontradas nos jornais e publicações da época e ainda hoje,
refletem as diferenças entre os demais valores do preço do barril de petróleo no dia a dia, em
Londres (brent) ou nos EUA (WTI) e ainda os valores nos mercados futuros. Detalhando um pouco
mais sobre os tipos de petróleo “Brent” ou “WTI”, o primeiro foi batizado dessa forma porque era
extraído de uma base da Shell chamada Brent. Atualmente, a palavra Brent designa todo o petróleo
extraído no Mar do Norte e comercializado na Bolsa de Londres. A cotação Brent é referência para
os mercados europeu e asiático. Já o petróleo WTI tem o nome derivado de West Texas
Intermediate. West Texas é a principal região petrolífera dos Estados Unidos, e o óleo WTI é aquele
vendido pelos intermediários do West Texas. Ele é negociado na Bolsa de Nova York e sua cotação
é referência para o mercado norte-americano. Normalmente, o petróleo WTI é um pouco mais caro
do que o Brent. Fonte: Ipea.
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De junho de 2014 em diante, o início da fase de colapso do atual ciclo petroeconômico reforça a dimensão geopolítica sobre o setor. A hipótese de um suposto
“acordo extraoficial” de aumento da produção e consequente redução dos preços
entre EUA e Arábia Saudita é hoje praticamente consolidada entre os especialistas
que acompanham a geopolítica da energia. Essa versão, em novembro de 2014,
ganhou reforço de interpretação quando a Opep decidiu, em assembleia dos países
produtores, não reduzir a produção gerando significativos excedentes diante da
demanda equilibrada ou ligeiramente declinante no mundo. A versão foi ainda
sustentada com a interpretação de uma “nova guerra fria” entre EUA e Rússia, (grande
produtor), o qual tem sua economia fortemente dependente do petróleo e do gás
exportados. Com os preços mais baixos no mercado internacional, a Rússia passa a
enfrentar uma crise e a ter que cuidar de sua política interna. Assim, indiretamente,
retoma uma nova disputa com os EUA devido à contenda regional com a Ucrânia
defendida pelos americanos.
É possível interpretar que haja na questão não um acordo EUA-Arábia Saudita
e, sim, mais uma “queda de braço” entre os EUA e a Opep. Por essa hipótese, haveria
uma disputa na qual a Arábia Saudita estaria apostando numa incapacidade dos EUA
de sustentar seu crescimento de produção com o shale gas, que sabidamente tem
maior custo de produção que o petróleo árabe. Assim, os limites para a exploração de
novas fronteiras de produção de petróleo e gás também teriam sido atingidos
temporariamente.
A estratégia do acordo entre os EUA e a Arábia Saudita para alterar as fases
do ciclo petro-econômico seria apenas uma hipótese, mas ela ganhou força com a
declaração de Harry Tchilinguirian: “estrategista chefe global do mercado
de commodities de um dos maiores bancos europeus, o francês, BNP Paribas, que
em visita ao Brasil, numa entrevista, no dia 6 de março de 2015, ao jornal Valor disse:
“Petrobras e pré-sal também estão na estratégia da Opep”. Tchilinguirian disse ainda:
A maior preocupação da Opep (Organização dos Países Exportadores de
Petróleo) que decidiu em novembro deixar o preço do petróleo recuar, não é
a expansão da exploração de petróleo e gás não convencionais, o "shale oil"
e o "shale gas" nos EUA, e sim, as grandes petroleiras e seus investimentos
em área de custo mais alto de produção, como a Petrobras e o pré-sal
brasileiro. A estratégia liderada de fato pelo seu maior produtor, a Arábia
Saudita, é fazer com que, devido ao baixo preço do petróleo, as grandes
companhias desistam de seus investimentos de custo mais alto. Com isso
quando houver escassez de oferta nos próximos anos e o preço de petróleo
voltar à trajetória de crescimento consistente, as empresas terão dificuldades
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em retomar os projetos com rapidez, abrindo espaço para a Arábia Saudita e
sua estatal, Saudi Aramco [...] Os EUA não são questão para a Opep. Mas
se você olhar os grandes investimentos, no Brasil, no Canadá, em águas
profundas no Reino Unido e no Golfo o México, as companhias envolvidas
nessa área vão cancelar seus projetos [com a queda do preço do barril de
petróleo] e não serão capazes de retomá-los quando o preço alcançar US$
100 [o barril], porque estamos falando de um ciclo de cinco anos (para pôr os
projetos em operação novamente)94. (POLITO, 2016)

Na fala direta de um banqueiro observa-se de forma clara o interesse que as
novas reservas e as novas fronteiras de exploração petrolífera despertam em nível
mundial. Isso acontece porque parte das corporações que atuam no setor prefere
acessar as reservas que, em grande maioria, são descobertas pelas empresas
estatais de petróleo. Segundo a consultoria especializada do setor Rystad Energy, as
petroleiras estatais possuem 90% das reservas, enquanto as sete grandes
companhias de petróleo privadas, BP, Exxon, Chevron, ENI, Total, Shell e
ConocoPhillips detêm menos de 10 por cento do total.95 Diante desse quadro, é
admissível supor que as corporações petroleiras privadas façam opção por estratégias
diferentes para terem acesso às reservas de petróleo em vez de unicamente bancar
caras explorações, muitas vezes malsucedidas em termos de localização de poços e
campos com bom potencial de extração/produção. Assim, as articulações que
envolvam o poder político (e geopolítico) para ter acesso às reservas descobertas e
de propriedades das petroleiras estatais podem ser uma estratégia empresarial mais
interessante. Se essa interpretação fizer sentido, não se poderia deixar de cogitar
também as articulações entre corporações e governos para gerar alternativas políticas
que lhes deem acesso a essas reservas por processos de negociação de ativos e
privatizações. Dessa forma, é possível também compreender como um processo
encaixa no outro. Como passa a fazer ainda mais sentido a relação entre Estadosnações e corporações do setor de petróleo e a tríade desregulação, privatização e
globalização citada por Tavares (2014, p.22).

Matéria no Valor, em 6 de março 2015, de POLITO, Rodrigo. Petrobras e pré-sal também estão na
estratégia da Opep. Disponível em:< http://www.valor.com.br/empresas/3940268/petrobras-e-presal-tambem-estao-na-estrategia-da-opep>.
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Matéria de SEEL, Christopher publicado na Bloomberg em 5 de julho de 2016. U.S. Holds More Oil
Than Saudi Arabia or Russia, Rystad Energy Says - More than 50 percent of the remaining oil
reserves is in unconventional shale oil, according to new data from Oslo-based consultant Rystad
Energy. Disponível em: < http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-05/u-s-holds-more-oilthan-saudi-arabia-or-russia-rystad-energy-says>.
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É importante insistir e chamar a atenção reforçando a interpretação acima. As
petroleiras estatais vinculadas aos Estados-nações produtores são aquelas que mais
investem em exploração/perfuração para procurar novas reservas. Enquanto isso, as
petroleiras privadas, por meio das corporações, preferem exercer “pressões” e até se
aproveitar das vulnerabilidades econômicas e/ou políticas das nações produtoras,
para, desse modo, obter sociedade e concessões para atuarem como operadoras nas
produções de petróleo em áreas já descobertas.
Outro fato recente que traz evidências sobre os interesses comerciais e
geopolíticos em jogo são as estratégias gerais da Arábia Saudita e dos EUA em um
acordo que pode ter levado à mudança de fase e do ciclo petro-econômico. A Arábia
Saudita tinha interesse na decisão que derrubou os preços do petróleo, a fim de criar
problemas para o Irã recolocar sua produção de petróleo ao término do embargo
comercial imposto pelos EUA, que possuíam interesse em criar embaraços para a
Rússia, que havia ganho musculatura com os excedentes gerados pela
comercialização de petróleo no mais alto patamar de preços do barril da história por
um período direto entre 2010 e 2014. Além disso, interessava à Arábia Saudita testar
o limite de preços para produção dos produtores de altos custos, também chamados
de produtores marginais. Nessa linha se inseria o potencial das reservas do Pré-sal
brasileiro, as reais betuminosas do Canadá e até o xisto (shale) dos EUA.
Em relação ao caso brasileiro, há até um registro importante: por ocasião do
anúncio da megafusão da petroleira Shell com o grupo britânico petrolífero BG, todas
as reportagens que se seguiram afirmaram categoricamente que os principais motivos
que redundaram nessa aquisição eram os ativos da BG no Brasil, e o fato da Shell, a
terceira maior petrolífera do mundo, ficar ainda mais próxima da Petrobras na
exploração do Pré-sal. 96
Sobre esse episódio, vale realçar as falas sobre a aquisição da BG pela Shell,
que garantia que teria sido aquela a primeira e única vez que a petrolífera de origem
holandesa (hoje, uma multinacional anglo-holandesa) adquiria um grande ativo, já que
até então era sua estratégia crescer com os seus próprios ativos e não com aquisições
de terceiros. Os discursos oficiais do presidente da mundial da Shell após a aquisição

Duas matérias do jornal Valor detalham a questão. Primeiro a publicação no dia 8 de abril de 2015,
de SCHUFFNER, Claudia: “Shell anuncia acordo para compra do BG Group por 47 bilhões de
libras”. A segunda, em 8 de abril de 2015, de MEIBAK, Daniela: “Com BG, Shell espera produzir 550
mil barris por dia no Brasil em 2020”.
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do grupo BG no Brasil enalteceram o fato de a Shell atuar no Pré-sal, junto à
Petrobras, mesmo num momento delicado de sua gestão com as investigações de
desvios de recursos e superfaturamentos de contratos97. Após reunião com a
presidente Dilma Rousseff e o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, no dia 23
de abril de 2015, em Brasília, o presidente mundial da Shell, Ben van Beurden afirmou:
“A Shell como a parceira líder da Petrobras 'por muitas décadas' poderá 'quadruplicar'
as operações da companhia no Brasil. Temos confiança no clima de investimentos no
Brasil” (JUBÉ, 2015).
Essa conjunção de fatos e fatores ajudam a compreender os interesses
comerciais e as pressões geopolíticas mundiais, que envolvem, de forma cruzada,
interesses das nações e das corporações transnacionais do setor que não enxergam
fronteiras, em curso relacionadas a essa mercadoria especial — o petróleo. Esse
processo também ocorre junto com as grandes tradings que atuam no comércio de
petróleo. Elas também exercem pressões e contrapressões na dimensão do que se
chama de geopolítica da energia. Para Dowbor (2013), essas relações dar-se-iam nos
negócios entre produtores, intermediários e consumidores num patamar mais longe
das regulações dos estados nacionais, numa dimensão que seria da geopolítica,
conforme a concepção de Vesentini (2004) e/ou de Sistema-mundo para Wallerstein
(2007).
No meio dessas relações entram outras variáveis usadas — mais ou menos
intensamente — pelas corporações e/ou governos como projeções de demanda e de
oferta da mercadoria petróleo no mercado. As informações relativas a essas variáveis
são comumente deturpadas conforme interesses econômicos (especulativos) ou
geopolíticos que fragilizam alguns Estados-nações ao mesmo tempo que fortalecem
outros. O fato de ser ainda uma mercadoria quase totalmente negociada em dólar
amplia o poder dos EUA em sua luta por hegemonia e controle sobre as nações.
Retornando ao que já foi exposto e resumindo, é possível afirmar que, em
quarenta anos, desde o primeiro Choque do Petróleo na década de 70, a luta pelos
bens naturais, especialmente o petróleo como energia, passou a se embaralhar com
a política e a ideologia num campo de disputa pelo poder. Antes do choque, o preço
do barril de petróleo sempre esteve abaixo de US$ 10, com momentos de até US$ 3.
Em seguida foi para US$ 11, depois US$ 15 e, em 1973/1974, ultrapassava os US$
Matéria do Valor, em 24 de abril de 2015, de JUBÉ, Andrea: “Shell reafirma confiança na
brasileira”.

97

156

60. No 2º Choque em 1982, passa pela primeira vez dos US$ 100 o barril. Em termos
de geopolítica, foi exatamente nesse instante que os EUA começaram a se preocupar
com o avanço da China sobre o continente africano. Segundo o especialista em
geopolítica da energia Michael Klare (2008), nessa ocasião o segundo comandante
da Africa Command (Africom), o vice-almirante Roberto Moeller, já declarava que a
África tinha importância geoestratégica cada vez maior para os EUA e que o petróleo
era um fator-chave entre os desafios fundamentais para os interesses estratégicos
norte-americanos. Moeller também afirmou que a crescente influência da China
naquela região devia ser uma preocupação dos americanos. Segundo Klare (2008),
os EUA também já anunciavam seu temor com o fato de a Rússia ser grande
produtora e exportadora de petróleo e gás e de dominar o transporte de energia para
parte significativa da Europa. O fato já havia levado os EUA a se articularem para
promover a instalação de oleodutos e gasodutos (pipelines) circundando a Rússia,
com o objetivo de reduzir seu controle sobre o fluxo energético internacional (KLARE,
2008).
A geopolítica do petróleo ou da energia é complexa e possui imensa
capacidade de acarretar conflitos e disputas por hegemonias e poder em nível regional
e global. Depois da disputa entre os EUA e Rússia pelo controle do Oriente Médio, a
China com os excedentes econômicos gerados pela sua pungente economia, passou
a disputar acessos a novas reservas e financiamento a projetos em diversas partes
do mundo, inclusive no Brasil. Seja com financiamento à Petrobras, ou através da
participação com suas petroleiras em consórcios de operação em campos petrolíferos
no litoral brasileiro, como foi o caso da licitação para o direito de explorar e operar o
campo de Libra nas reservas do pré-sal. Nas seções anteriores já se falou da Guerra
do Iraque, das disputas na Líbia, Síria, Irã e outros conflitos no Oriente Médio, além
dos conflitos recentes entre a Rússia e a Ucrânia. Em 2004, num cenário em que o
presidente americano da época George Bush já citava a necessidade da “guerra
contra o terrorismo” e os “estados canalha”, Bin Laden teria afirmado para seus
simpatizantes, em dezembro de 2004, em gravação sonora: “todos devem fazer o que
estiver ao alcance de suas mãos para deter o maior roubo de petróleo da história”
(KLARE, 2008).
Também nesse escopo, porém em período mais recente, é possível notar que
as hipóteses dos interesses pelo petróleo passam a determinar as disputas internas
na Venezuela e até mesmo o caso recente e similar do impeachment da presidenta
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reeleita no Brasil, que mostra ser fruto de manobras externas para aproveitar e ampliar
as vulnerabilidades políticas e, assim, viabilizar o golpe parlamentar-midiático-jurídico
no país, que se consumou em 31 de agosto de 2016, por decisão do Senado, depois
do afastamento aprovado no dia 12 de maio de 2016. O assunto é passível de
interpretação e ainda muito recente para uma leitura definitiva. Ainda assim, é possível
levantar a hipótese sobre a intenção daquilo que passou a ser chamado, na dimensão
da geopolítica, de “guerra híbrida” (ou soft)98.
A hipótese trabalha com a interpretação que considera ter havido uma trama
jurídico-midiático-parlamentar que, aproveitando-se da crise econômica, fomentou
uma crescente crise política com a intenção de mudar, sem o voto, o governante eleito,
com o objetivo de levar ao poder um governante alinhado com os EUA que garantisse
o acesso à nova fronteira exploratória das reservas do Pré-sal, assim como um
gradativo distanciamento do acordo dos BRICS.
Essa hipótese foi reforçada em 2013 pelas notícias sobre o processo de
espionagem (guerra cibernética e não a convencional ou territorial) realizado pela NSA
(National Security Agency — órgão de controle de informações estratégicas dos EUA)
contra o Brasil e denunciado pelo seu ex-funcionário, Edward Snowden99. Em amplas
matérias, o jornal inglês The Guardian, por intermédio do jornalista Gleenwald, tratou
do assunto que teve imensa repercussão na mídia de todo o mundo. As escutas e
violações telefônicas e de mensagens via internet foram feitas contra vários chefes de
estado, entre eles, Dilma Roussef do Brasil e Angela Merkel da Alemanha, e causaram
forte indignação. A presidenta do Brasil inclusive suspendeu uma viagem já agendada
aos EUA, como uma das represálias. Pelo conteúdo das informações capturadas e
divulgadas pelo Snowden ficou evidenciado que um dos principais objetivos do
monitoramento era o controle sobre as informações e decisões relacionadas aos bens
minerais. Em especial tratava das reservas do petróleo na camada do pré-sal, cujos
direitos de exploração seriam leiloados nos meses seguintes pela Agência Nacional
de Petróleo (ANP) do Brasil. O caso foi levado à ONU e gerou desdobramentos, junto
com a Alemanha, para o estabelecimento de um quadro normativo global que pudesse
Sobre o assunto e interpretação ver texto do ESCOBAR, Pepe (2016). O Brasil no epicentro da
Guerra Híbrida. Publicado em 30/03/2016 no site Outras Palavras. Disponível em:
<http://www.valor.com.br/empresas/4019546/shell-reafirma-confianca-na-brasileira>.
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Boa parte da história de constituição destes controles pela NSA (National Security Agency) foi
roteirizada para cinema com o filme com o nome “Snowden: herói ou traidor” lançado em novembro
de 2016 no Brasil.
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ter a capacidade de proteger a privacidade dos cidadãos e a segurança dos
Estados.100
A luta global para proteção e controle das matérias-primas, ao longo do tempo,
só cresce, apesar da aparente fase de calma na disputa entre as grandes potências,
onde as querelas ainda encontram espaços diplomáticos para negociação. China e
Rússia de forma complementar se organizam nas chamadas zonas-chave de
produção energética. Esses esforços combinados acompanham a disputa pelo
controle dos fluxos do petróleo e gás natural, na Bacia do Mar Cáspio, em direção aos
mercados europeus e asiáticos. A disputa parece maior pelo “apoio” e controle sobre
as reservas em áreas e países empobrecidos, onde as articulações externas passam
pela interferência na política interna dos países, mediante o apoio a diferentes grupos
que lutam internamente pelo poder. Os grupos no poder se apossam do controle
desses recursos como bases de sustentação política ou de insurgência para seus
objetivos, por uma forma de uso que passou a ser chamada de “maldição mineral”.101
De uma forma ou outra, estão sempre inseridas nessas disputas pelo poder, seja para
apoiar sua manutenção, ou para sustentar e incentivar grupos oposicionistas para a
sua conquista.
Há quem enxergue como viável a estratégia entre as duas grandes potências,
EUA e China, de defesa de iniciativas de cooperação, em detrimento do confronto e
da competição econômica e/ou militar, tanto no desenvolvimento de fontes de
energias alternativas, quanto em sistemas de transportes mais eficazes (KLARE,
2008, p.7). A defesa dessa posição é fundamentalmente sustentada na estimativa de
que, em 2025, os EUA e a China deverão consumir cerca de 35% (mais que um terço)
das reservas mundiais de petróleo e gás, e que a maior parte desse consumo teria
que ser importada de “estados disfuncionais”. A justificativa se fundamenta na
Matéria do jornal Estado de São Paulo em 24/02/14: “Espionagem mira recursos naturais, diz
Celso Amorim. Não é à toa que a Petrobras e nosso Ministério das Minas e Energia foram alvos de
espionagem digital, afirmou o ministro”. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/
noticias/geral,espionagem-mira-recursos-naturais-diz-celso-amorim,1134179>.
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Maldição Mineral é conhecida também como a “doença holandesa” por conta do processo de
desindustrialização vivida pela Holanda no final da década de 50. O fato se deu por conta do
encarecimento dos custos de vida e de produção ampliados a partir da economia do petróleo
derivada da exploração petrolífera iniciada no Mar do Norte. Os altos custos e a forma aniquiladora
com que a economia do petróleo tende a agir sobre os outros setores econômicos contribuem para
esse processo. As nações que vivem da extração mineral (não apenas petróleo, mas outras
commodities minerais, a maioria na África e América do Sul) tendem a sofrer de dependência delas,
o que acaba por se tornar uma maldição. O estudo UNCTAD já comentado na nota de rodapé nº 22
fala da dependência econômica dessas nações.
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arguição sobre a hipótese da redução das reservas de petróleo. Com base nela,
haveria o risco de os gastos militares não serem suficientes para essa perigosa
disputa diante das gigantescas demandas que seriam geradas para dar conta das
chamadas “zonas instáveis”. O que seria certo conforme essa interpretação é que, de
uma forma ou outra, em paz e com produção, ou em disputa pelas reservas, os portos
serão não apenas necessários, mas indispensáveis, seja como plataforma e
infraestrutura de logística geopolítica, seja para movimentação de mercadorias e/ou
apoio à exploração e transporte de petróleo entre as nações.
Em meio a esses processos, é fácil compreender o papel que as forças de
marinha passam a ter tanto com o aumento do fluxo global de mercadorias pelos
mares quanto para o exercício da defesa e da soberania das nações. Neste contexto,
vale chamar a atenção para a corrida já iniciada para a disputa das riquezas marinhas
em águas internacionais. A ISA (International Seabed Authorithy – Autoridade
Internacional dos Fundos Marinhos), organismo multilateral (espécie de agência
internacional criada por recomendação da ONU), regula, autoriza e fiscaliza os
projetos de exploração do fundo do mar em águas para além do limite de 200 milhas
náuticas (370 km), independente da nação do continente com litoral mais próximo da
área.
A defesa e a segurança das nações requerem cuidados maiores para
guarnecer suas posições de marinha e proteção de instalações portuárias. Essa
demanda é ainda maior quando se trata de nações com grandes movimentações de
carga, especialmente no caso de exportação de petróleo. Devido a essa demanda,
navios precisam ser construídos (e/ou adquiridos) para o transporte ou para a defesa
naval. O Brasil, em especial tem demandas portuárias para dar conta da proteção da
chamada Amazônia Azul (VIDIGAL, 2006). A ISA, como autoridade internacional
sobre os fundos marinhos, já regulamentou a exploração da Elevação do Rio Grande
que pode ser uma espécie de “pré-sal de minérios”. 102
A ISA (ou Isba – Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos), que se reúne periodicamente,
analisa e dá o aval a planos de trabalho para exploração e pesquisas dessas áreas. O Brasil em
julho apresentou plano para exploração da área chamada de Elevação do Rio Grande, numa área
pleiteada de 3 mil km², localizada a 1,5 mil quilômetros da costa sul do Brasil, onde já foi constatada
a existência dos seguintes minerais: cobalto, níquel, cobre, manganês, zircônio, tântalo, telúrio,
tungstênio, nióbio, tório, bismuto, platina, cério, európio, molibdênio e lítios, essenciais para a
indústria de alta tecnologia. Há quem já chame a reserva de “pré-sal de minério”. O país que detém
o controle da região pesquisada tem o direito de usar suas Forças Armadas para protegê-la. No
mundo, essa corrida mundial pelos recursos do mar ocorre desde a década de 70 e engloba
diversos consórcios internacionais (o do Brasil é junto com o Japão) envolvendo mais de 40
empresas de 16 países. A Elevação do Rio Grande já foi pesquisada pelos EUA, China, Rússia e
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Além disso, instalações portuárias tornam-se necessárias para atracar as
embarcações de defesa e como apoio às atividades de exploração de petróleo
offshore, hoje em franca expansão, em diversos países como EUA e México, e já
planejadas em Cuba no Golfo do México, na América do Norte; Noruega, Escócia e
Holanda no Mar do Norte, na Europa; Brasil, no Atlântico Sul, junto com Angola,
Nigéria, Argélia e Guiné, no litoral da África; Baku, Azerbaijão e Rússia, no Mar
Cáspio; e China e Tailândia, no Mar da China no Sul da Ásia. Além do apoio que a
atividade portuária tem para a exploração (perfuração e produção) no mar, há ainda a
questão do transporte do petróleo produzido, considerando que dois terços do
comércio do petróleo utilizam a via marítima para o seu escoamento.

1.8.2 Reservas, produção, exportação e consumo desenham a geografia do petróleo

Ter uma visão totalizante e espacial sobre produção, consumo e movimentação
das exportações do petróleo pelo mundo ajuda na compreensão sobre a geopolítica
do petróleo. Para uma avaliação mais geral do setor é preciso conhecer os dados da
trilogia: reservas, produção e consumo do petróleo. A partir delas podem-se fazer
outras interpretações. A mais importante é que a diferença entre a produção e o
consumo é a que estabelece aproximadamente os volumes de produção para as
nações que geram excedentes, e importações para as que possuem deficit entre a
produção interna e a demanda para consumo. Essas diferenças circulam entre as
nações sob a forma de petróleo bruto e gás ou sob a forma de derivados depois de
processados e refinados para a condição de combustíveis ou de petroquímicos.
Primeiramente serão apresentados e comentados mapas mostrando a situação
atual (2015) das reservas, da produção e do consumo de petróleo no mundo por
regiões (continentes) e por nações. A seguir, a evolução das reservas, produção e
consumo de petróleo por nações no período entre os anos de 2012 e 2015.

tem sido visitada também pela Alemanha. Se o Brasil não conseguir a licença (por um período de 15
anos) corre o risco de haver estrangeiros, distantes 1.100 km de nossa costa, onde possuímos
reservas já provadas de petróleo. (GUGLIANO, Monica. Valor, Caderno “Eu & Fim de Semana”, 4
jul. 2014, P. 9-12. “Este mar é meu”. Disponível em: <http://www.valor.com.br/cultura/3603814/estemar-e-meu>).
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Mapa 1 - Reservas provadas de petróleo por regiões do mundo em 2015.

Fonte: Anuário Estatístico 2016 da ANP. P.30/265 a partir dos dados da BP Statistical EE 2016.

Como já foi dito, as reservas de petróleo do mundo estão praticamente
estabilizadas desde 2010, em torno de 1,7 trilhão de barris de petróleo.
Aproximadamente a metade, 803 bilhões, está localizada no Oriente Médio. Por
continente, as reservas mais volumosas estão nas Américas e contam com um
universo de 567 bilhões de barris. Na América do Sul, isso acontece mais por
influência das reservas de petróleo da Venezuela, enquanto que, na América do Norte,
o peso se dá por conta das grandes reservas do Canadá. As reservas da Eurásia
(mais intensa na Rússia) e da África são próximas e bem maiores (quase sete vezes)
do que as da Ásia, que precisa importar petróleo ou derivados porque possui uma
demanda e um consumo grandes, como será visto adiante.
A seguir está apresentada a tabela com uma lista das nações com as maiores
reservas em bilhões de barris de petróleo. Para identificar a evolução dessas reservas
nos últimos anos, a tabela traz as informações sobre esse quantitativo por país, sua
posição no mundo e a produção de petróleo nos anos de 2012 e também de 2015:
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Quadro 6 - Maiores (15) reservas mundiais de petróleo por país e ranking:
2012 e 2015.
Maiores reservas mundiais de petróleo 2012-2015
(Provadas, em bilhões de barris)

País
Venezuela
Arábia Saudita
Canadá
Irã
Iraque
Rússia
Kuwait
Emirados
Árabes
Líbia
EUA
Nigéria
Casaquistão
Catar
China
Brasil

Posiçã
o
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Reserva
s 2012

297,7
265,9
173,7
157,3
140,3
105,5
101,5
97,8
48,5
44,2
37,1
30,0
25,2
18,1
15,3

País
Venezuela
Arábia Saudita
Canadá
Irã
Iraque
Rússia
Kuwait
Emirados
Árabes
EUA
Líbia
Nigéria
Casaquistão
Catar
China
Brasil

Fontes: BP Statistical; WE 2016; AIE (EUA) /ANP (2016).

Posiçã
o
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Reserva
s 2015
300,9
266,6
172,2
157,8
143,1
102,4
101,5
97,8
55,0
48,4
37,1
30,0
25,7
18,5
13,0

A primeira observação que deve ser feita é que a variação tanto de volumes de
reservas quanto nas posições dos países na lista foi muito pequena. Da lista das
quinze nações com as maiores reservas provadas do mundo, apenas quatro tiveram
suas reservas reduzidas neste quadriênio (2012-2015), mesmo assim em valores
relativamente pequenos. São elas: Canadá; Rússia; Líbia e Brasil. Dessas, a que teve
a maior queda nas reservas provadas, com uma redução de 2,3 bilhões de barris, foi
o Brasil. Em janeiro de 2016, a Petrobras fez um comunicado informando que havia
retirado 2,395 bilhões de barris da tabulação de suas reservas em função de uma
“revisão técnica” feita pela companhia.103 Ainda na lista das 15 maiores reservas, vale
destacar que outras quatro nações mantiveram o volume, enquanto as demais sete
nações ampliaram as suas reservas. Cinco dessas sete em pequenos volumes, mas
os EUA, com as reservas de xisto, teve um crescimento em volume absoluto de 6,5
bilhões de barris, assim como o Iraque que ampliou suas reservas de petróleo em 3,2
de bilhões de barris.

Matéria do jornal Folha de São Paulo em 29/01/2016. PAMPLONA, Nicola. Reservas de petróleo
da Petrobras caíram 20% em 2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
2016/01/1734918-reservas-de-petroleo-da-petrobras-cairam-20-em-2015.shtml>.
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O peso dos países com as maiores reservas em relação ao universo geral das
nações é muito grande. Os países com as cinco maiores reservas de petróleo do
planeta alcançam 61% do total. Isso é muito significativo sob o ponto de vista espacial
e geopolítico. São sete países com volume de reservas superiores a 100 bilhões cada
um. As condições para extração e produção dessas reservas não são as mesmas, o
que também influencia as hipóteses de investimentos. Aqui é novamente importante
realçar o fato já citado de que cerca de 90% de todas as reservas de petróleo do
mundo são de empresas petroleiras estatais e como tal, vinculadas às decisões de
governo.
É importante também fazer a relação entre os países detentores das reservas
de petróleo e a extração/produção propriamente realizada. O fato de possuir mais
reservas e menos produção pode estar ligado à decisão estratégica de mantê-las, por
algum motivo, ou como tem sido o caso mais comum, pela falta da capital para realizar
os investimentos para a produção. Aí mais uma vez pesa o fato de algumas reservas
possuírem um alto custo de produção dos chamados campos marginais. Nesse caso,
as fases de expansão ou de colapso do ciclo petro-econômico, como já visto, podem
interferir no desenvolvimento de projetos diante de outras opções ao longo do tempo.
Como foi feito com as reservas provadas, a seguir será apresentado o mapa
com a produção mundial de petróleo dividido por região. Na média dos últimos quatro
anos, tem- se um crescimento anual da produção mundial na faixa de 1,5%. Só entre
2014 e 2015 houve um crescimento percentual maior, dobrando para 3,1%. Entre
2014 e 2015, a produção mundial de petróleo saiu de 88,8 milhões de barris para 91,6
milhões de barris por dia. A esse fato seguiu-se uma diminuição no percentual de
crescimento da demanda (consumo), o que gerou o excesso e a mudança da fase do
ciclo petro-econômico já comentado.

164

Mapa 2 — Produção de petróleo por regiões do mundo em 2015.

Fonte: Anuário Estatístico 2016 da ANP. p.34/265 a partir dos dados da BP Statistical EE 2016.

Os dados e indicadores do Mapa 2 mostram uma evolução da diversificação da
produção, embora ainda com a liderança do Oriente Médio, que segue com 30,1% do
volume global produzido. Porém, atualmente, essa região é seguida mais de perto
pelas Américas com 27,4%, e depois pela Europa mais Ásia com 25,8%. Com o
aumento da produção de xisto e do pré-sal do Brasil, mesmo com a sensível queda
da produção do México, a América poderá aproximar-se um pouco mais do Oriente
Médio.
Os novos padrões de preços, que subiram de US$ 15 a US$ 30 o barril entre
as décadas de 80 e 90 para mais de US$ 100 a partir da crise de 2008, colocaram na
arena caros projetos de produção que antes eram inviáveis. Os tradicionais produtores
do Oriente Médio começaram, a partir daí, a dividir espaço com a crescente produção
da África, Europa e América e Ásia.
Quanto ao tipo de extração, vale destacar que, em 2015, 71% da produção
mundial de petróleo acontecia em terra (onshore); praticamente o mesmo percentual
em toda a última década, enquanto 20% da produção se deu em ambiente offshore.
O Gráfico 9, divulgado pela Agência Internacional de Energia (AIE) utilizando dados
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da consultoria norueguesa Rystad Energy104, apresenta os percentuais de produção
de petróleo onshore e offshore.
Gráfico 9 - Evolução da produção de petróleo no mundo: offshore e onshore:
2005-2015.

Fonte AIE.

O volume de produção por países, também verificado nos anos de 2012 e 2015,
traz informações que possuem significados relevantes. Ao contrário do que foi visto
na evolução da lista das nações com os respectivos volumes de reservas de petróleo,
é possível perceber uma variação em termos de volume depois do quadriênio (20122015) e também nas posições relativas entre eles. Os três maiores produtores (EUA,
Arábia Saudita e Rússia) se destacam significativamente em termos de volume em
relação aos demais países produtores como pode ser visto no Quadro 7.

Matéria publicada no site do setor de óleo Oilprice.com no dia 26 de outubro de 2016 com o título
Offshore Oil Accounted For 30% of Global Output In 2015. Disponível
em:<http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Offshore-Oil-Accounted-For-30-Of-Global-Output-In2015.html>.
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Quadro 7 - Maiores (13) produtores mundiais de petróleo por país e ranking:
2012 e 2015.
Maiores produtores mundiais de petróleo 2012-2015

País
Arábia Saudita
Rússia
EUA
China
Irã
Canadá
Emirados
Árabes
Kuwait
Iraque
México
Venezuela
Nigéria
Brasil

Posição
2012
1
2
3
4
5
6
7

(Em milhões de barris por dia)

Produção
2012
11,6
10,6
8,8
4,1
3,8
3,7
3,4

8
9
10
11
12
13

País
EUA
Arábia Saudita
Rússia
Canadá
China
Iraque
Irã

3,1 Emirados
Árabes
3,1 Kuwait
2,9 Venezuela
2,7 Brasil
2,4 México
2,1 Nigéria

Fontes: BP Statistical; WE 2016; AIE (EUA) /ANP (2016).

Posição
2015
1
2
3
4
5
6
7

Produção
2015
12,7
12,0
10,9
4,3
4,3
4,0
3,9

8

3,9

9
10
11
12
13

3,0
2,6
2,5
2,5
2,3

Nota-se que, no período entre os anos 2012 e 2015, o crescimento da produção
dos EUA é muito expressivo tanto em termos absolutos (3,9 milhões de barris por dia)
quanto em termos relativos e percentuais de quase 50%. Como já foi descrito, o fato
está relacionado ao boom da produção de petróleo e gás nas reservas de xisto no
interior dos EUA. Observa-se ainda que em 2015 há uma aproximação da produção
entre esses três países, em um momento em que se acentuava a queda do preço do
barril de petróleo no mercado mundial.
Ao longo de 2016, por conta dos custos de extração maiores nas reservas de
xisto (shale) nos EUA, sua produção passou a declinar. Assim, é mais provável que
neste ano atípico de 2016, isso em relação a toda a década (até aqui), que a Rússia
e a Arábia Saudita disputem muito de perto a liderança da produção mundial de
petróleo. Ambos os países, com a fase de colapso dos preços, conseguiram reduzir
muito os seus custos de produção. Dessa forma, ampliaram seus mercados, o que foi
exigindo mais produção mesmo com menores remunerações. Na parte intermediária
da lista dos países com mais produção de petróleo do mundo não há muitas
mudanças.
De outro lado, na parte inferior, a redução da produção do México e a subida
de produção do Brasil são destaques. O México perdeu um volume de produção de
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400 mil barris por dia, inversamente ao mesmo volume que o Brasil produziu a mais
depois de quatro anos. É importante recordar que os bons resultados do Brasil
aconteceram, apesar de todas as dificuldades da empresa Petrobras por conta dos
seus problemas de governança e de crise, com as apurações de desvios
desenvolvidos nas investigações da Operação Lava Jato. O fato se explica
fundamentalmente pelo planejamento anterior e, de forma especial, pelos colossais
resultados de produção e produtividade nas reservas do Pré-sal, mesmo com a fase
de colapso dos preços no mercado mundial. Assim, os custos líquidos (sem royalties
e o custo do dinheiro) de produção no Brasil, chegaram a ficar abaixo de US$ 9 o
barril. Além disso, houve uma enorme redução de tempo entre a descoberta, o anúncio
da potencialidade do campo e a entrada em operação das unidades de produção no
ambiente,

mesmo

considerando

o

ambiente

offshore

e

a

elevadíssimas

profundidades, demonstrando a real força do Brasil no setor, não mais apenas como
potencial.
Observando a lista dos países com maior produção e os cenários projetados
pelo Brasil, em especial pela Petrobras, é possível dizer que, até o ano 2020, o Brasil
já terá ingressado no grupo dos dez maiores produtores de petróleo do mundo,
chegando possivelmente até a nona colocação.
Além de um olhar voltado à observação das reservas e da produção, o olhar
conjunto da produção e do consumo de petróleo por região e por nação permite
identificar diversos outros indicadores, como os fluxos com exportações e importações
entre as nações dentro dos continentes ou de forma intercontinental. A nação que
produz além do consumo vende (exporta) os seus excedentes. Da mesma forma, o
inverso. Quem consome mais que aquilo que produz, ou quem não produz precisa
importar o deficit. Por isso há pelo mundo grande circulação de petróleo e seus
derivados e por isso trata-se da mercadoria mais negociada no mundo. Como boa
parte dessa circulação acontece entre os continentes, a via marítima se torna a mais
utilizada. Como abordado anteriormente, cerca de 2/3 de todo o petróleo e derivados
comercializados utiliza os sistemas portuários e navais. O terço restante acontece na
circulação e no comércio dentro do próprio continente, sendo a maioria efetivada por
pipelines (oleodutos e gasodutos) e, numa porção menor, por meio de ferrovias. Essa
circulação e comércio sempre envolvem articulações que vão para além das
corporações (petroleiras e/ou tradings) e passam também por crivos dos poderes
políticos e governos. Segundo os dados e indicadores apresentados no Mapa 3, do
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consumo de petróleo entre as diferentes regiões do mundo, a América do Norte
consome mais petróleo que produz, assim como a região asiática. Isso ocorre
basicamente por conta do enorme consumo dos EUA. Por outro lado, a América do
Sul, assim como a região da Eurásia que envolve a Rússia, se equilibram. A África
mais produz do que consome.
Mapa 3 - Consumo de petróleo por regiões do mundo 2015.

Fonte: Anuário Estatístico 2016 da ANP. p.34/265 a partir dos dados da BP Statistical EE 2016.

Além da distribuição por regiões, a lista dos maiores produtores e consumidores
de petróleo do mundo por nação oferece uma leitura complementar que ajuda na
compreensão dos movimentos das nações, das corporações globais do setor, da
geopolítica da energia e da luta por controles e hegemonias.
Para observação da evolução mais recente, optou-se novamente por trabalhar
com o período de quatro anos, assim estão expostos os consumos por nação e suas
posições relativas do ano de 2012 e do ano de 2015, como feito com a lista dos
maiores produtores por nação. As duas listas permitem isoladamente ou em conjunto
interpretações bastante interessantes e indicadoras de movimentos no plano da
economia e da política pelo mundo:
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Quadro 8 — Maiores (15) consumidores mundiais de petróleo por país e
ranking: 2012 e 2015.
Maiores consumidores mundiais de petróleo 2012-2015

(Em milhões de barris por dia)
Posição Consumo
País
2012
2012
EUA
1
18,4 EUA
China
2
10,2 China
Japão
3
4,6 Índia
Índia
4
3,6 Japão
Arábia Saudita
5
3,4 Arábia Saudita
Rússia
6
3,1 Rússia
Brasil
7
2,9 Brasil
Coreia do Sul
8
2,4 Coreia do Sul
Canadá
9
2,3 Alemanha
Alemanha
10
2,3 Canadá
México
11
2,0 Irã
Irã
12
1,9 México
França
13
1,6 França
Reino Unido
14
1,5 Reino Unido
Itália
15
1,3 Itália
Fontes: BP Statistical; WE 2016; AIE (EUA) /ANP (2016).

País

Posição
2015
1
2
3
4
5
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Consumo
2015
19,3
11,9
4,1
4,1
3,8
3,1
3,1
2,5
2,3
2,3
1,9
1,9
1,6
1,5
1,2

Os grandes destaques para o consumo por país são os EUA e a China. O
primeiro, com um consumo diário de quase 20 milhões de barris, necessitam importar
mais de 6 milhões de barris por dia, 52% a mais do que os 12,7 milhões de barris por
dia que produziam em 2015. Um volume absurdamente grande, equivalente a duas
vezes e meia tudo o que o Brasil produz e a 20% de todo o consumo mundial de
petróleo.
O caso da China em termos de importação é ainda mais significativo. Com um
consumo de 11,9 milhões de barris por dia, tornou-se o maior importador de petróleo
do mundo, com uma demanda de 7,6 milhões de barris por dia para compensar sua
produção interna de apenas 4,3 milhões de barris por dia. Assim, desde o final de
2013, a China passou a ser o maior importador mundial de petróleo. Uma importação
equivalente ao triplo da produção do Brasil. A China sozinha possuía em 2015 12,3%
de todo o consumo mundial. Essa realidade levou o país a decidir financiar (investir)
pesado em parcerias e sociedades para garantir seu abastecimento futuro. Os
acordos não preveem o recebimento em dinheiro, mas em produto. Por essa razão, a
China decidiu participar, através de duas estatais petrolíferas, do consórcio vencedor
do leilão organizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) no final de 2013, do
pujante campo offshore de Libra, no litoral brasileiro. Como abordado anteriormente,
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em 2009, o governo chinês já havia emprestado US$ 10 bilhões à Petrobras por
intermédio do seu Banco de Desenvolvimento (o BNDES deles) com a garantia de
receber 150 mil barris/dia, por um ano, e 200 mil barris/dia em nove anos.105
A seguir, em termos de consumo estão o Japão e a Índia com 4,1 milhões de
barris por dia. A Índia produzia em 2015, um volume diário de 876 mil barris, assim
precisa importar o equivalente diário de 3,2 milhões de barris por dia. Já o Japão que
nada produz importa todo o volume do seu consumo que reduziu de 4,6 milhões de
barris por dia [mibpd] para 4,1 mibpd. Enquanto isto, o consumo da Índia cresceu em
volume equivalente a 500 mil barris por dia, entre os anos de 2012 e 2015.
É importante registrar ainda o grande consumo da Arábia Saudita, um país
relativamente pequeno, embora grande produtor. Outro grande consumidor, embora
seja menor que a Arábia Saudita em termos de área e não seja um país produtor, é a
Coreia do Sul, que possui um consumo de 2,5 milhões de barris por dia. Para fechar
essa análise, vale observar que os países europeus com consumo médio, como
Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Espanha, vêm mantendo o consumo médio
diário, ou até reduzindo, mesmo que relativamente pouco. O fato se deve ao aumento
extraordinário da geração elétrica alternativa, como a eólica, a solar e outras, que
assim compensam o ligeiro aumento da demanda de uso de combustíveis para
transporte de passageiros e cargas. Para ilustrar e fechar a apresentação de dados,
indicadores e análises sobre as reservas, produção e consumo mundiais de petróleo,
segue a apresentação de um gráfico sobre a participação dos países que mais
consomem petróleo, em relação ao volume global:

Em dezembro de 2016, mesmo com as mudanças de orientação de governo, após o afastamento
da presidenta Dilma Roussef, um novo acordo de investimento chinês em troca de petróleo foi
anunciado. Agência Reuters em 16/12/2016: “Petrobras assina contrato de financiamento de US$ 5
bilhões com China Development Bank por 10 anos”. A reportagem diz que o contrato vinha sendo
acordado desde 2015 e define que durante 10 anos, a estatal vai fornecer 100 mil barris por dia às
petrolíferas chinesas, China National United Oil Corporation, China Zhenhua Oil e ChemChina
Petrochemical, a preço de mercado, em troca do empréstimo de US$ 5 bilhões do banco chinês.
Disponível em: < http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN14516N>.
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Gráfico 10 — Participação dos países na matriz de consumo mundial de petróleo
em 2015.

Fonte: Anuário Estatístico 2016 da ANP. p.36/265 a partir dos dados da BP Statistical e WE 2016.

Esse quadro que a trilogia entre reservas, produção e consumo de petróleo no
mundo apontou é esclarecedor para se compreender o movimento da geopolítica da
energia. Mais que olhar o passado e o presente, esses dados trazem indicadores de
cenários que devem ser observados. Estima-se que o mundo tenha petróleo para mais
50 anos em média. Gás natural para 60 anos e carvão mineral para 120 anos. Raros
países têm potencial hidrelétrico.
As fontes bioenergéticas como o álcool e o biodiesel mostram atualmente suas
limitações. As fontes alternativas (eólica, solar, hidrogênio, ondas) ainda dependem
de muita Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para poderem ser usadas em grande
escala, assim como a energia nuclear com menores riscos (KLARE, 2012). Sem
grande apoio e ampliação das capacidades para redução de custos das energias
alternativas, a disputa e os conflitos pelas fontes energéticas tenderão a se ampliar.
Os investimentos em P&D são demorados e exigem grandes somas de recursos, e,
por outro lado, são cada vez mais questionados. O quadro reflete o estágio atual do
capitalismo global dividido por regiões, o qual é derivado em grande parte pela
concepção da tríade do neoliberalismo e da geopolítica. Esta vem definindo rumos
dentro de um processo hegemônico que continua a impedir mudanças que pudessem
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ampliar o espectro de concepção e orientação do sistema-mundo na direção da
multipolaridade.

1.8.3 A geopolítica da energia sustentada no petróleo usa e abusa do neoliberalismo

Ao descrever algumas das várias e profundas relações entre o petróleo como
mercadoria especial e a geopolítica da energia, quase automaticamente há a
obrigação de se falar do neoliberalismo como facilitador dessas relações. Enquanto
modus do sistema capitalista, o neoliberalismo cria melhores condições para o fluxo
de capitais sobre as cadeias globais de valor, sobre o comércio das tradings instaladas
em paraísos fiscais e sobre formas de “esconder dinheiro”, como equivalente geral
que facilita as trocas e que depois vai inflar os grandes fundos financeiros e bancar os
grandes projetos de investimentos em petróleo (produção, beneficiamento,
distribuição e consumo, sistemas portuários e marítimos) sob a forma de capital fixo
sobre o território.
O neoliberalismo gera o ambiente de baixa regulação que oferece liberdade
para dar fluidez ao dinheiro e também para a busca por isenções/reduções tributárias
com incentivos ficais. Tudo isso está diretamente vinculado às estruturas reduzidas
do estado mínimo que o neoliberalismo oferece. Esse modus oferece ainda a
salvaguarda para que não se permita seguir o circuito do dinheiro. Não haveria como
pensar no avanço da indústria do petróleo e em tudo que ela arrasta, sem que o
neoliberalismo tivesse se afirmado como “modus político”, modificando as relações
sociais, as instituições, suprimindo as formas dos Estados-nações e seus controles
sobre as corporações. Entre as décadas de 60 e 80 esse modus político foi se
tornando quase um corpo único avançando junto com o sistema financeiro,
capturando e controlando os Estados-nações. Tudo isso parece mais perene, forte e
visível no setor de petróleo e em suas ampliadas relações. Rodrik (2016) e Harvey
(2016) atribuem a esse processo a causa pelo atual afastamento dos movimentos
(ondas) anteriores que tendiam para a marcha keynesiana que produziram o que
poderia ser chamado de alerta. Uma espécie de humanização do capitalismo através
do welfare state e da social-democracia pós Segunda Guerra Mundial. Ultrapassada
a metade da segunda década do século XXI, a crise e a fase de colapso dos ciclos
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longos parecem tensionar o sistema econômico e, consequentemente, o quadro
político, gerando grande ansiedade e expectativas pelo que está por vir.
Segundo Lehmann (2016), a globalização ampliada após a queda do muro de
Berlim vendeu a ideia do crescimento econômico que iria melhorar a vida de todos.
Porém as expectativas foram se frustrando, porque o neoliberalismo ampliou o fosso
entre ricos e pobres aumentado as desigualdades e interrompendo na Europa a
inclusão gerada pelo estado de bem-estar social. Há hoje um forte sentimento de que
se levou a globalização econômica para além dos limites das instituições que
regulamentam, estabilizam e legitimam os mercados. A hiperglobalização do comércio
e das finanças, destinada a criar mercados mundiais perfeitamente integrados,
desagregou as sociedades nacionais (RODRIK, 2016).
Em todo esse processo, o petróleo e a geopolítica da energia foram cruciais
para esse esgarçamento social e político no rompimento da frágil coesão,
administrada, na prática, por uma democracia representativa que demonstra dia a dia
a sua incapacidade para atender às massas populares cada vez que apartadas e
isoladas da divisão da riqueza econômica e dos seus direitos de participar
politicamente das transformações.

1.9 A relação entre o petróleo e Gás Natural: também como poder estratégico e
geopolítico

A produção e o uso do petróleo e do Gás Natural (GN) estão muito
relacionados. Suas reservas são muitas vezes compartilhadas, assim como a
contabilidade sobre os volumes equivalentes, chamados de barris de óleo
equivalentes (boe). Dessa forma, o valor no mercado internacional do Gás Natural, na
prática, acaba indexado ao valor da mercadoria petróleo. Assim, também o ciclo
econômico do petróleo se expande para o gás natural determinando um conjunto
expressivo de desdobramentos.
O GN por um lado é ambientalmente mais sustentável e menos poluente, mas
exige, para o seu transporte, um processo caro de liquefação que adiante será de
regaseificação próximo ao local de uso. Isso aumenta o seu custo de produção para
oferta no mercado, quando a sua circulação não se dá sob a forma gasosa através
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dos dutos (gasodutos). De outro lado, sendo ambientalmente mais vantajoso que o
petróleo (e o carvão), o GN sofre pressão das energias renováveis, por conta dos
crescentes subsídios que essas formas de energia vêm recebendo dos governos em
todo o mundo, especialmente após as metas definidas na Cop-21.
Dessa forma, passa a ser importante reconhecer que a utilização do gás natural
como fonte de energia vem ampliando a sua fatia na matriz energética mundial. Na
prática, as grandes companhias de energia começaram a enxergar o GN como um
combustível ou matéria-prima essencial. Uma espécie de “ponte de transição” para
uma matriz energética menos poluente. Segundo o relatório especial World Energy
Outlook "Energy and Climate Change" (2016)106, em 2013, o GN era responsável por
21% da Matriz Energética Mundial. A estimativa para 2040 é que o GN venha a ter
uma participação de 24%, aproximando-se dos 26% do petróleo, que terá descido dos
31% que havia em 2013, conforme a Figura 11:
Figura 11 — Matriz Energética Mundial 2013-2040.

Fonte WEO. Slide 17/70 palestra Cenários Energéticos Mundiais, em 29/03/2016,
por SIMAS, Marcelo.107
WORLD ENERGY OUTLOOK, "Energy and Climate Change", 2016. Disponível em:
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandCl
imateChange.pdf.

106

Imagem apresentada no slide 17/70 na palestra Cenários Energéticos Mundiais, em 29/03/2016,
disciplina Geopolítica do Petróleo e da Energia, na Universidade Petrobras, por SIMAS, Marcelo.
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Segundo a BP Statistical, em sua previsão de crescimento anual dos vários
tipos de energia dentro do consumo mundial até 2035, o GN tem uma estimativa de
incremento do dobro do petróleo: 1,8% x 0,9%. Praticamente empata com a previsão
de crescimento de uso da energia nuclear (1,9%) e da hidráulica (1,8%), porém em
número bem inferior à taxa de crescimento anual do uso das energias renováveis. Em
termos de valores totais absolutos, no entanto, o uso do petróleo, como visto na Figura
11, ainda será majoritário.
Figura 12 - Demanda anual de incremento do tipo de energia até 2035.

Fonte: BP Statistical: WEOutlook 2035.108

A indústria do gás natural, mesmo anterior à extração do gás de xisto (shale
gas), foi muito incrementada depois da ampliação vivida com a revolução do uso da
tecnologia de faturamento hidráulico (fracking)109 nos EUA e em outros lugares no
mundo. O fato ampliou a oferta na forma e em quantidades muito significativas. Assim,
a evolução tecnológica tanto na exploração/extração/produção, quanto na
transformação em gás natural líquido (GNL ou LGN) — no processo de liquefação que
veio facilitar seu transporte enquanto energia — transformou o produto numa
mercadoria com características de uma commodity tão especial quanto o petróleo.

Fonte: BP Statistical: WEOutlook 2035. Disponível em: <
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-2035/energy-outlook-to2035.html>.

108

Fracking ou faturamento hidráulico trata-se de uma técnica que possibilita a extração de
combustíveis líquidos e gasosos do subsolo. Consiste na perfuração de um poço vertical com uma
broca que quando alcança determinada profundidade desejada é girada em 90° no sentido
horizontal para seguir perfurando uma distância de 2000 a 3000 metros. Através dessa perfuração
misturam-se água, substâncias penetrantes e químicas, que são injetadas no terreno sob alta
pressão e promovem o fraturamento e desmanche das rochas. Assim, os furos são ampliados na
rocha de onde se espera retirar petróleo e gás natural através de fissuras menores que 1mm para
permitir sua saída até à superfície.
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Por conta das facilidades geradas pelo processo de liquefação, pelas projeções da BP
Statistical, nos próximos 20 anos, o comércio de gás aumentará (quase dobrará) sob
a forma de LNG e reduzirá sob a forma de pipelines ou dutos.110
Se as previsões se mostrarem acertadas no todo ou em parte, o GN deverá
ampliar o poder estratégico e geopolítico dos detentores de suas reservas e das
instalações para o seu beneficiamento e preparação para o transporte e usos. Os
riscos e as oportunidades relacionadas à ampliação do uso GN, mesmo que ligados
ao petróleo, se devem não apenas às novas reservas descobertas e em fase de
exploração/produção, mas especialmente à redução dos custos dos processos de
liquefação e regaseificação que possibilitam o seu transporte para uso em territórios
distantes e em outros continentes. O Oriente Médio segue sendo a região do mundo
com as maiores reservas de gás natural, em torno de 40% do total. Junto com a região
da Eurásia, onde encontra-se a Rússia, esse percentual se situa em torno de ¾ de
todas as reservas mundiais. A seguir, um gráfico da BP Statistical (2016) mostra a
evolução a cada dez anos, desde 1995 até 2015:
Figura 13 — Distribuição das reservas de gás provadas por regiões do
mundo: 1995-2005-2015.

Fonte: BP Statistical Review – Dados Gás Natural. 65º Edition. /Slide nº 4/8.111

Informação que consta do relatório da BP Statistical 2016 Energy Outlook, slide 34/98. Disponível
em: <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energyoutlook-2016.pdf>.

110

Distribuição das reservas de gás natural no mundo entre 1995 e 2015. Fonte: BP Statistical
Review – Dados Gás Natural. 65º Edition. /Slide nº 4/8. Disponível em:

111

177

O percentual de reservas das Américas (Sul, Norte e Central) fica entre 10% e
12%, apenas um pouco maior do que as da África. Na última década (entre 2005 e
2015), o total de reservas provadas cresceu menos (18%) em relação à década
anterior (entre 1995 e 2005), quando cresceram cerca de 30%.
A maior parte do gás natural consumido no mundo é ainda transportado
principalmente por dutos (gasodutos), como acontece em amplas e extensas redes
dentro dos continentes europeu, americano e asiático. Comparando o GNL com outras
formas de energia, sob o ponto de vista da forma de transporte, há que se registrar
que os gasodutos e/ou a eletricidade são mais vantajosos para distâncias até 3 mil
quilômetros (RONCEROS, 2008, p.28). Somente a partir dessa distância o GNL, que
ainda necessita de campos com grandes reservatórios, além de contratos de longo
prazos para amortizar os altos investimentos, tem melhor relação de custo-benefício.
Apesar de o uso da liquefação do gás natural já existir desde 1941 — 1ª planta
comercial em Cleveland, Ohio, EUA (RONCEROS, 2008, p.25) —, só mais
recentemente, o desenvolvimento tecnológico tornou viável economicamente (mesmo
com altos custos ainda) a montagem de novas plantas. Hoje estima-se que cerca de
um terço das vendas globais de gás já ocorra sob a forma de gás natural liquefeito.

1.9.1 O processo, os custos e os mercados do GNL

Para a compreensão do crescimento da importância do uso do GN, é
importante conhecer, mediante uma breve descrição, o funcionamento do sistema de
GNL. A unidade de processamento ao receber o gás natural extraído das reservas,
transportado através de gasodutos, transforma em "trens de processamento" o gás
natural para a forma líquida — gás natural liquefeito (GNL ou LGN em inglês). O gás
natural, muito mais que o petróleo, depende dos modais de transporte para viabilizar
sua produção. A maior parte dele é transportado por dutovias, com a crescente
movimentação do GNL, na forma líquida.

http://www.bp.com/content/dam/bp/powerpoint/energy-economics/statistical-review-2016/bpstatistical-review-of-world-energy-2016-natural-gas-slidepack.ppt>.
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Figura 14 — Esquema gráfico do Sistema de GNL112.

Fonte: Arte refeita por Maycon Morais.

Para a transformação do GN em líquido (processo de liquefação) é necessário
que a temperatura do gás natural seja reduzida a -161° C, com uma redução de seu
volume em cerca de 600 vezes. É sob a forma líquida (GNL) que o gás é transportado
em navios especiais de LGN. Normalmente, o gás natural liquefeito antes do
embarque necessita ser armazenado em tanques capazes de mantê-lo à mesma
temperatura que o liquefez (-161º C). Hoje, boa parte dos desenvolvimentos em
tecnologia e inovação para a redução de custos no setor estão voltados para as
técnicas de refrigeração e troca de calor usadas no processo de liquefação.
Figura 15 — Esquema do processo de liquefação.

Fonte: (4) – Arte refeita por Maycon Morais.
Ilustração encontrada no Site GasNet. De Luis Olavo Dantas. Disponível em: http://www.gasnet.
com.br/ gnl_descricao.asp.
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A localização das unidades de liquefação e de regaseificação são
fundamentalmente dependentes da malha de gasodutos pré-existentes ou em
construção. O GN é essencialmente uma indústria de rede.113 Como referência sobre
custos dos projetos, é possível afirmar que a implantação de uma planta de liquefação
com capacidade para processar 7 milhões de toneladas métricas por ano (mtpa) de
GNL teria hoje um custo aproximado de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões. Já as unidades
de regaseificação com capacidade de 15 MMNm³/d teriam custos de instalação de
aproximadamente US$ 300 milhões. Por conta desses custos, os projetos de GNL
normalmente demandam contratos com prazos mais longos entre fornecimento e
aquisição para que sejam viabilizados e garantidos em termos viabilidade técnicoeconômica. As unidades de regaseificação ficam instaladas nos países importadores.
Porém, tanto as unidades de liquefação quanto as de regaseificação sempre ficam
próximas aos sistemas portuários por conta da logística de transporte. O fato reforça
a relação entre a energia e o sistema marítimo como base logística de transporte,
assunto central desta tese.
Sobre os mercados do LGN entre produtores, exportadores e consumidores,
há um elenco de questões que também se relacionam com os mercados produtores,
beneficiadores e consumidores do petróleo que perfazem o debate sobre a matriz
energética mundial. Alguns pontos dessa questão podem ser brevemente descritos:
1 - O Gás Natural é exportado em volumes diversos por quase duas dezenas
de países espalhados pelos continentes. Entre eles: Indonésia, Malásia, Argélia,
Nigéria, Egito, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Líbia, Austrália, Brunei, Trinidad e Tobago,
Peru e EUA.
2 - Atualmente, existem 38 plantas com trens de liquefação de gás natural
instaladas em 21 países. Assim como acontece com a produção de petróleo, o
Oriente Médio possui a maior capacidade de liquefação mundial, com 34% do total,
sendo 25% proveniente somente do Qatar, o maior exportador do energético no
mundo.114

O Gás Natural por ser uma indústria de rede, produz, especialmente, para a Europa, em especial
para a Rússia, a disputa pelo controle dos gasodutos, que se tornou um dos principais motivos para
os conflitos regionais (Már Cáspio, Afeganistão, Ucrânia, Chechênia e de certa forma, também o Irá
e a Síria, entre outros, relacionados com a escolha estratégicas das rotas das dutovias.

113

Informação do Infopetro. (2015) CLARA, Yanna Clara. Disponível em: <https://infopetro.wordpress.
com/2015/09/21/o-mercado-de-gnl-do-futuro-risco-ou-oportunidade-para-o-brasil/>.
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3 - O Peru é o único país da América Latina a possuir uma planta para
transformar o GN em GNL. A unidade de GNL do Consórcio Peru GNL teve um
custo de US$ 4 bilhões e começou a operar em 2010 com exportações para o
México e para o Canadá. A planta da Peru GNL tem capacidade de 4,4 milhões de
toneladas/ano e processa diariamente 17 milhões de m³ de gás. O consórcio Peru
LNG reúne quatro corporações: a americana Hunt Oil (50%); a espanhola RepsolYPF (20%), a coreana SK Energy (20%) e a japonesa Marubeni (10%).
4 - A região da Ásia é um forte mercado, que EUA e Rússia querem disputar,
seja por duto no caso da ligação Eurásia com a segunda, ou sob a forma GNL com
transporte por navios de GNL no caso das exportações feitas pelos EUA. O Japão
é ainda hoje um dos maiores importadores de GNL, cerca de metade do mercado
global. A Europa é a segunda maior região consumidora de GNL, especialmente o
Reino Unido, Espanha e França.
5 - A primeira exportação de GNL aconteceu em 1969 dos EUA (Alaska)
para o Japão. A Coréia do Sul e crescentemente a Índia e China são outros fortes
consumidores de GNL (RONCEROS, 2008, p.29).
6 - Segundo estimativa da Agência Internacional de Energia (AIE), a
capacidade de produção de GNL alcançará até 2020 cerca de 580 milhões de
toneladas por ano. No mapa apresentado abaixo (Mapa 4) com dados de 2015 é
possível ver as origens, destinos e volumes do comércio de GNL pelo mundo. O
volume comercializado é crescente e a maior parte ainda está no circuito entre a
Europa e Ásia. A movimentação a partir dos EUA para além da América do Norte
ainda não está identificada (2016, BP STATISTICAL).

181

Mapa 4 - Movimento do comércio de GN no mundo 2015 por países.

Fonte: BP Statistical Review – Dados Gás Natural. 65º Edition. /Slide nº 8/8.115

7 - Muitos dos navios de GNL são também unidades que podem, além de
transportar, regaseificar o produto e assim devolvê-lo à forma de gás natural para
uso, seja para produzir eletricidade em usinas termelétricas (UTEs) — a maior parte
do uso — ou como insumo para outras produções industriais.
8 - Atualmente estima-se que exista em operação um número total de cerca
de 150 navios para transporte de GNL. Há vários outros sendo construídos,
especialmente nos estaleiros da França, Coreia do Sul e Japão. O primeiro navio
usado para transporte de GNL aconteceu em 1959, um petroleiro adaptado que foi
do Alaska, EUA, para o Reino Unido (RONCEROS, 2008).
9 - A capacidade nominal de cada navio de GNL hoje em uso se situa entre
125 mil m³ e 135 mil m³, que correspondem respectivamente a 55 e 60 mil toneladas
de GNL. Há, porém, atualmente, navios com capacidade para transportar até 153
mil m³ de GNL. Com esse recurso, a possibilidade de ampliação dos projetos de
Comércio de GN no mundo 2015. Fonte: BP Statistical Review – Dados Gás Natural. 65º Edition.
/Slide nº 8/8. Disponível em: http://www.bp.com/content/dam/bp/powerpoint/energyeconomics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-natural-gasslidepack.ppt>.

115

182

extração de gás natural aumentou, considerando que, agora, o seu uso pode ser
expandido para além dos territórios atendidos pelos gasodutos, conforme os custos
do processamento e transportes.
10. A produção de GNL nos EUA está vinculada à estratégica ampliação
do Canal do Panamá inaugurada oficialmente em 25 de junho de 2016, depois de
mais de oito anos de obras e investimentos de US$ 5,2 bilhões. Na ocasião, os
gestores dos dois terminais portuários e do Canal de Panamá afirmaram que, até
2020, o gás natural líquido será um dos principais produtos transportados por esse
canal.116
Foto 1 - Terminal de GNL em Sabrine Pass, Louisiana, EUA.

Fonte: Cheniere E.I. 117

11. O Canal do Panamá se situa próximo do Golfo do México, área de
produção offshore de petróleo e GN, tanto pelo país que dá nome ao golfo quanto
pelos EUA na região do Texas Louisiana. Quase no limite entre esses dois estados
americanos, na foz do Rio Sabine, está localizada a unidade de liquefação da
empresa americana Cheniere Energy Inc.
12. Nessa região chegam gasodutos oriundos da produção de gás dos poços
do Golfo do México. A Cheniere tem dois projetos de LGN. O primeiro entrou em

Matéria do jornal Wall Street Journal (2016). Canal do Panamá ampliado chega em meio à crise.
PARIS, Costas et. ali. WSJ 18/06/2016. Disponível em: <http://br.wsj.com/articles/SB107
57983977900314237804582139444171167390>.
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117

Site da Cheniere Energy Inc. Disponível em: <http:www.cheniere.com>.
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operação em 2008 e outros ainda estão em fase construção. A empresa pretende
alcançar em 2020 uma participação de 9% no mercado mundial de LGN. A partir
de fevereiro de 2016, a Cheniere passou a exportar LGN, após processamentos
nos trens de liquefação da unidade na Louisiana, no terminal Sabine Pass, que usa
a hidrovia para alcançar, a 3,7 milhas náuticas, o litoral para exportação. O projeto
é grande e prevê seis trens de liquefação de gás com uma capacidade total de 22,5
milhões de toneladas métricas por ano (mtpa).
13. Com a ampliação do Canal do Panamá, a exportação do LGN por essa
passagem alargará o mercado da empresa americana que hoje atende a empresas
espanholas e francesas, entre outras. Observando no Mapa 5 a localização do
Golfo do México, os estados da Louisiana e do Texas, mais o Canal do Panamá é
possível identificar como sua ampliação facilita o acesso à Ásia e como, mesmo
pelo lado oeste da América do Sul, fica facilitado o transporte de LGN, por meio de
grandes navios especiais para GNL. A região do Texas, EUA, produziu em 2015
cerca de 27% de todo o gás natural extraído nos EUA, incluindo o de xisto (shale
gas)118, que passou a ser tão forte quanto a produção de GN e GNL já existente no
norte dos EUA, no Alaska.
Mapa 5 - Movimento e direção de comércio GN passando pelo Canal do Panamá.

Elaboração do autor. Arte Maycon Morais.

118

Site da Cheniere Energy Inc. Disponível em: <http:www.cheniere.com>.
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14. Embora, os EUA possam mirar a Ásia e, em especial, a China como um
mercado para o seu gás natural, esta, como grande consumidor de energia, está
avançando com projetos de exploração do setor. O consumo de GN na China
cresceu 3,3% em 2015. Estatais chinesas estão investindo bilhões de dólares para
extrair GN das suas formações de xisto. A China possui grandes reservas de xisto,
mas possui uma geologia complexa e uma rede de dutos inadequada
(SPEGELE,2016). Porém, o aumento da poluição do ar, que é um grande problema
para a China por conta do uso do carvão, pode tornar o GN uma alternativa atraente
dentro do que se chamou de “ponte de transição” para uma matriz mais limpa.
Assim, a China Petroleum e Chemical Corp. (Sinopec) lidera um projeto para dobrar
sua produção de gás em cinco anos. O projeto é localizado entre os morros, em
área próxima a Fuling, um distrito na região central do país que é cortado pelo rio
Yangtzé, onde há formações rochosas subterrâneas que abrigam as maiores
reservas de gás de xisto fora da América do Norte. Se o projeto for em frente, a
demanda da China por GNL importado pode cair e alterar o movimento espacial e
econômico desse tipo de energia entre nações de diferentes continentes, colocando
em risco investimentos de dezenas de bilhões de dólares de grandes multinacionais
do petróleo em projetos de gás, como o do Canadá na América do Norte e da
Papua-Nova Guiné na Oceania.119
15. Com a fase de colapso do preço do petróleo entre o início do segundo
semestre de 2014 e 2016, os preços do GN e GNL também caíram considerando
a estreita vinculação entre os seus ciclos de preços tanto na fase de expansão
(boom) quanto na fase de colapso (ou depressão), já comentadas. Depois do
petróleo ter chegado a US$ 27, o barril no início de 2016, no final do primeiro
semestre de 2016, o preço do barril de petróleo ganhou uma certa estabilidade no
patamar dos US$ 50. Tal estabilidade e ligeiro crescimento acabou determinando
o crescimento da produção de óleo e gás na parte americana do Golfo do México
(Texas e Louisiana), compensando, em parte, a perda da produção de óleo e gás
de xisto no território americano. Interessante observar que essa oscilação para

Matéria do Wall Street Journal (2016), republicada pelo Valor em 09/08/2016, p.B9. SPEGELE,
Brian de Fuling, China. Estatais da China querem reproduzir boom americano do gás de xisto.
Disponível em:<http://br.wsj.com/articles/SB10567924150949054683404582239491905688140?
tesla=y>.
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além das fases dos ciclos petro-econômicos pouco influenciou o desenvolvimento
dos projetos de LNG que seguiram se expandindo como será visto adiante.

1.9.2 O GN e o GNL no Brasil

O Brasil, por intermédio da Petrobras, possui três unidades de regaseificação
localizadas no Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. Com o processo de “desinvestimentos”
para sanar parte das dívidas, a estatal colocou à venda em 2016 essas unidades junto
às Usinas Termelétricas (UTEs) que consomem o GN para produzir energia elétrica.
Antes da fase de colapso dos preços do petróleo e do gás, a Petrobras chegou a
cogitar, junto com parceiros, projetar uma unidade offshore de liquefação para
exportação do GN produzido no campo de Libra.
Hoje, no segundo semestre de 2016, o Brasil possui mais capacidade de
produção e disponibilidade de GN do que capacidade de escoamento e distribuição
para consumo, incluindo o contrato de importação da Bolívia que vence em 2019. No
Brasil, o processamento de gás natural foi enormemente ampliado na Unidade de
Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB) instalada em Macaé, a qual se tornou o
maior polo de processamento de GN do Brasil.
No início, o Terminal de Cabiúnas processava apenas o GN da Bacia de
Campos, agora, porém, está conectado ao gasoduto Rota 2 e já processa o GN da
Bacia de Santos e do Pré-sal120. Além disso, em breve, com a construção do gasoduto
Rota 3, uma unidade de processamento de GN (UPGN) será instalada junto ao
Comperj em Itaboraí. O assunto será retomado adiante na 3ª parte da tese, quando
será tratada a questão das novas territorialidades envolvendo o município de Macaé
nesse circuito de produção.
Além disso, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) está mapeando áreas com
potencial para armazenamento de gás, investidores interessados em serviços de
estocagem e também empresas interessadas em prestar tais serviços. A estocagem
Em dezembro de 2016, o gasoduto Rota 2, apenas 9 meses depois do início de sua operação já
havia transportado 2 bilhões de m³ de gás natural da Bacia de Campos, até a unidade de
processamento de gás natural da Petrobras, em Cabiúnas, Macaé, RJ. Nota do blog do autor em
16/12/2016 detalha esta informação. Disponível em: <http://www.robertomoraes.com.br/2016/12/
gasoduto-rota-2-traz-para-macae-70-do.html>.
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de GN é uma forma eficiente de compensar a produção inconstante de alguns campos
produtores.
O Brasil não possui estocagens de gás. Não está se falando de reservatórios
que apenas servem para temporárias transferências de produto. A União Europeia
(EU) possui uma capacidade de armazenamento equivalente a 25% do seu consumo.
Para isso, a ANP organiza essas informações para preparar um processo licitatório
para conceder campos maduros — já devolvidos à União ou em processo de
devolução — e com potencial para serem usados para esses armazenamentos de gás
natural.121

1.9.3 O Gás Natural (GNL) assim como o petróleo são mercadorias centrais das
estratégias geopolíticas das nações

A descrição até aqui sobre o processo, custos, usos e mercados do GN e LNG
no Brasil e em algumas partes do mundo demonstra o avanço da importância
estratégica dessa mercadoria que tem grande vinculação com o petróleo, mas que
possui características distintas. Isso se dá nos processos ligados à extração,
liquefação, transporte, regaseificação e uso do GN e do LGN, mas também nos
mercados e nas relações geopolíticas entre nações produtoras-exportadoras e nações
importadoras-consumidoras. A ampliação das facilidades para exportação do LGN
está permitindo o avanço da dimensão geopolítica nas relações entre essas nações,
que deixam de ter apenas a dimensão econômica-comercial.
Neste sentido, para concluir este subcapítulo sobre a relação do LGN com o
petróleo, que também mostra a vinculação com os sistemas portuários e marítimos e
os desdobramentos sobre o território, serão expostos dados da pesquisa empírica que
são indicadores da dimensão global e geopolítica. Eles trazem evidências sobre
acordos e movimentações comerciais do setor que reforçam a hipótese da ampliação
do poder estratégico do GN e GNL na matriz mundial da energia:

Matéria do Valor em 24/06/2016, p. A2. Ramalho, André. ANP busca investidores para a área de
estocagem. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4612837/anp-busca-investidores-paraarea-de-estocagem>.
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1)

Como já foi dito, até há pouco tempo, todo o gás usado nos países

da Europa eram supridos basicamente por gasodutos. A maioria com origem nas
reservas da Rússia e dos países árabes. Com o transporte do LGN por navios, os
EUA já estão forçando para baixo e pressionando o preço do gás oferecido pela
Rússia à Espanha e França. Assim, na dimensão geopolítica, percebe-se o que
pode ser uma tentativa de repetir com o gás o processo que ajudou a levar ao atual
colapso os preços do barril de petróleo em todo o mundo. De outro lado, a Rússia
segue planos de construir as plantas de produção de GNL para enfrentar essa
disputa com o uso dos navios de GNL para além dos gasodutos.
2)

No dia 5 de Julho de 2016, uma matéria do Wall Street Journal

trouxe como manchete: Exportações de propano amenizam crise no setor
petrolífero nos EUA. A reportagem reforça a informação tanto sobre a capacidade
de produção quanto de exportação de gás por parte dos EUA. Além disso, também
aponta para o incremento que o setor deverá ter. Tudo isso com o uso ampliado do
Canal do Panamá, agora duplicado, facilitando o acesso aos mercados do Oeste
da América Latina e da Ásia. A matéria foi acompanhada de gráficos com dados
sobre produção, exportação e mercados do gás produzido nos EUA, assim como
das expectativas até o ano de 2018. Em seu conteúdo consta a informação de que
o propano é uma espécie de subproduto da exploração de GN, que nos EUA
cresceu junto com o boom da exploração de gás natural em formações de xisto. O
propano também pode ser transformado em líquido para transporte, tornando-se,
de forma similar, uma solução prática para a exportação enquanto mercadoria. Diz
a reportagem: "a produção de propano extraído do xisto era tamanha que, às vezes,
os produtores precisavam pagar para os clientes ficarem com o produto".122

Matéria do Wall Street Journal em 05/07/2016. DEZEMBER, Ryan e PUKO, Timothy. "Exportações
de propano amenizam crise no setor petrolífero nos EUA". Disponível em:<
http://br.wsj.com/articles/SB12178757771758574323704582169572167495952?tesla=>.
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Figura 16 - Infográfico da produção e exportação de gás dos EUA.

Fonte: Wall Street Journal, 05/07/2016.

3) A empresa russa Gazprom tem um projeto Vladivostok-GNL, com
capacidade de produção de cerca de 15 milhões de toneladas GNL por ano,
com uma unidade em Primorie e outra na região de Leningrado. O colapso dos
preços do petróleo e do gás, a partir de 2014, impôs o adiamento desses
projetos, assim como o de outros em diversas partes do mundo.123 O Mapa 6
mostra a quantidade de gasodutos cortando a Rússia em direção a outros
países da Europa. Isso confirma a interpretação do GN como um tipo de
mercadoria importante para boa parte das nações, agora incrementada pelas
orientações definidas pela Cop21 para a redução do uso do carvão por parte
dos países.

Site Agência de Notícia Sputink. Disponível em: <http://br.sputniknews.com/portuguese.ruvr.ru/
2013_10_11/Mercado-mundial-de-GNL-forte-crescimento-5391/>.
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Mapa 6 - Malha de gasodutos a partir da Rússia.

Fonte: Site Sputink News: https://br.sputniknews.com/.

4) A ampliação dos acordos em diversos níveis e dimensões entre a Rússia
e a China também se estendem cada vez mais à área de energia, especialmente
com o petróleo e o gás natural. No setor avançam as conversas para que o
comércio de petróleo aconteça em suas próprias moedas (rublo e/ou yuan), sem
depender da intermediação do dólar americano.
5) Entre março e maio último (2016), a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita
como a maior fornecedora de petróleo da China, sendo seguido pelo Catar, Iraque
e Irã. Em nova rodada bilateral de negociações de 24 a 26 de junho de 2016, na
visita do presidente russo Vladimir Putin ao presidente chinês Xi Jinping, foram
celebrados 30 acordos de parcerias e discutidos projetos em diversas áreas, além
de outros assuntos: militares, econômicos e diplomáticos.124

Portal Gazeta Russa, 27/06/2016. RÍTSAR, Pavel. Em Pequim, Putin e Xi Jinping assinam 30
acordos bilaterais - Contratos assinados após reunião entre líderes da Rússia e China incluem
setores como comércio, infraestrutura, tecnologia, agricultura, finanças e energia. Disponível em: <
http://gazetarussa.com.br/politica/2016/06/27/em-pequim-putin-e-xi-jinping-assinam-30-acordosbilaterais_606603>.
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6) Entre os acordos anunciados um dos mais importantes está exatamente
na área de gás natural, o que reforça o que este subcapítulo da tese assinala sobre
a ampliação da importância estratégica e geopolítica do gás natural dentro da
matriz energética mundial. O memorando assinado em 25 de junho de 2016, em
Pequim, pelos presidentes da gigante russa Gazprom, Aleksêi Miller, e da China
National Petroleum Corporation (CNPC), Wang Yilin, estabeleceu a criação de uma
joint-venture para a produção de gás e armazenamento subterrâneo de gás natural
no território chinês, segundo comunicado divulgado pela estatal russa, Gazprom.
Os parceiros se propõem a fazer análise das condições geológicas, tecnológicas e
econômicas nas cidades chinesas Daqing, Jiangsu e Baiju para avaliar a
possibilidade de construção dos reservatórios. O acordo também prevê projetos
para a geração de energia com a construção de termelétricas.
7) Nessa mesma ocasião, o Grupo de Gás de Pequim confirmou a
aquisição de 20% da subsidiária de gás da russa Rosneft, a VCNG. Além disso, o
acordo bilateral reforçou a decisão da China de financiar a conclusão do projeto
russo de GNL Yamal na Sibéria. Juntos o Banco de Desenvolvimento Chinês
(estatal) e o China Ex-Im resolveram financiar com US$ 12 bilhões o Yamal LNG
em que o estado chinês já possuía 299%, a francesa Total, 20%, e a companhia
privada russa OAO Novatek, 50,1%. A planta da Yamal tem previsão de produzir e
transportar GNL a partir de 2017.
8) Esses acordos avançam em relação a outros entendimentos anteriores.
Em maio de 2014, a empresa russa Gazprom e a chinesa CNPC assinaram um
contrato de US$ 400 bilhões para fornecimento de gás à China pela rota oriental
para os próximos 30 anos, que prevê o envio de 38 bilhões de metros cúbicos de
gás russo por ano, através do gasoduto “Poder da Sibéria”. Na mesma linha, em
novembro de 2014, as mesmas empresas assinaram outro acordo também para o
fornecimento de gás natural da Rússia à China, só que através da rota ocidental.
Segundo esses acordos, o abastecimento por essa via de gasoduto só será
possível a partir de 2020, com capacidade estimada de 30 bilhões de metros
cúbicos ao ano.125
9) Uma das maiores petroleiras privadas do mundo, a anglo-holandesa
Royal Dutch Shell, ao comprar a britânica BG por US$ 53 bilhões, teve como
Portal Gazeta Russa, 27/06/2016. RÍTSAR, Pavel. Em Pequim, Pútin e Xi Jinping assinam 30
acordos bilaterais. (Rodapé 13).
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objetivo suas reservas no Brasil, mas se fixou estrategicamente no maior acesso à
produção de gás natural como um de seus trunfos. Matéria do jornal The Wall Street
Journal, em 20 de julho de 2016 (HOUGH, 2016)126 analisou os cenários em que a
Shell se fortaleceria: “a Shell se tornou a maior produtora de gás do mundo e a
maior empresa de gás natural liquefeito, ou GNL”. A aquisição da BG foi
fundamental para isso. A reportagem diz ainda: “A BG é rica em ativos,
especialmente em gás natural. A Shell é pobre em ativos, mas tem infraestrutura e
experiência. Juntas, elas formam a produtora de gás de menor custo do mundo. A
Shell já começou a ampliar a participação do gás natural em seu fluxo de produção
e vem investindo pesadamente em unidades para liquefazer e transportar gás de
mercados de baixo custo como os Estados Unidos para outros de custos altos”.
De acordo com o exposto, é possível identificar que, em termos geopolíticos, o
gás natural passou a ter maior importância especialmente entre as nações com maior
peso econômico, político e militar em diferentes regiões do mundo: EUA, China,
Rússia e Japão. Os EUA e a Rússia como produtores, a China e o Japão mais o
restante da Ásia como consumidores dessa fonte energética, que já está tendo a sua
produção, distribuição e consumo ampliadas no mundo.
Esse é um fato novo, mesmo que de alguma forma relacionado à produção e
ao uso do petróleo. O GN e o petróleo possuem ciclos que guardam similaridades,
mas são distintos em vários outros itens, inclusive e em especial, na questão
ambiental. O transporte do gás natural por liquefação, em condições hoje mais baratas
que antes para longas distâncias (acima de 3 mil quilômetros), está criando novas
possibilidades que ainda estão sendo avaliadas por investidores, corporações
especializadas e nações.
A relação ampliada entre a Rússia e a China, não apenas pelo BRICS e seu
banco mas pelas condições geopolíticas recentes refletidas no aparente alinhamento
para confronto e disputa contra a hegemonia americana, também explica a opção
pelas duas direções das vias de transporte: pelo ocidente ou oriente. Além da
alternativa marítima para o fornecimento e distribuição do gás natural russo para a
China.
Matéria do Wall Street Journal, em 20 de Julho de 2016, HOUGH, Jack, republicada e traduzida
pelo Valor, P. B7. Shell se fortalece em cenário adverso com disciplina. Disponível em:
<http://br.wsj.com/articles/SB12144543880067114778804582199673652831852?tesla=y>.
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1.9.4 O GN e o LGN, mais o Pré-sal do Brasil são partes comuns do jogo geopolítico
que influencia a geração de novas territorialidades e regionalidades

É no meio dessa realidade que encontram-se as reservas do pré-sal brasileiro
com importante potencial de gás natural, junto com o alinhamento do BRICS e das
relações de complementaridade econômicas existentes entre essas nações
responsáveis por gerar pressões, marchas e contramarchas oriundas dos EUA.
Diante de todo esse quadro do mercado global de energia, incluindo o GNL, é
que se deve observar e analisar a situação do Brasil e sua estatal Petrobras em
relação à produção, logística de transporte e distribuição dessa fonte de energia, seja
para consumo interno ou, eventualmente e de forma complementar, também para
exportação dos excedentes produzidos.
Considerando todo esse cenário e ainda avaliando que o uso do GN é muito
mais interessante para o uso interno no território nacional do que o petróleo, por conta
do peso da matriz energética nacional, é que as decisões que aí acontecem têm peso
estratégico e geopolítico.
No caso do Brasil, a questão do gás natural (GN) decorre essencialmente do
fato que a sua produção se dá de forma associada à extração do petróleo,
necessitando de canais de escoamento para viabilizar a produção de petróleo: além
dos dutos há também a possibilidade de transformação da molécula em elétrons, com
a implantação de unidades de geração termoelétrica junto as jazidas produtoras ou
nas saídas dos dutos, conectando a produção elétrica e a rede de transmissão de
eletricidade. Neste sentido, vale lembrar que a geração termoelétrica desempenha um
papel chave no equilíbrio do sistema hidroelétrico, em relação as condições
hidrológicas, com períodos de seca minimizados com a maior expansão da produção
térmica. Os ciclos de demanda do gás, portanto, tem muito relacionamento com o
regime esperado de chuvas e a poupança de água nos reservatórios das usinas
hidroelétricas127. Além disso vale registrar que a geração termoelétrica com o uso do
gás como insumo é bem mais interessante que o uso do óleo ou diesel que são mais
poluentes.
Informações deste parágrafo foram obtidas junto ao ex-presidente da Petrobras, José Sergio
Gabrielli de Azevedo (2005-2012), no mês de fevereiro de 2017, já na fase preparatória da defesa
desta tese, na qual ele se tornou um dos membros da banca de avaliação.
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A ampliação do uso do GN no Brasil segue com força, mesmo com as crises
econômica e política, e não apenas na região Sudeste. Citando mais um exemplo, no
dia 27/10/2016, a empresa americana GE anunciou que havia vencido um contrato de
US$ 900 milhões junto a Centrais Elétricas de Sergipe S.A. (CELSE) para construir
uma usina termelétrica (UTE) a ser localizada na Barra dos Coqueiros no mesmo
estado brasileiro: uma UTE de 1.516 MW com 3 turbinas a gás da GE que responderá
por cerca de 15% da demanda de energia do Nordeste brasileiro. Segundo a empresa,
essa seria a maior usina do tipo em toda a América Latina.128
Assim, o quadro exposto no plano global permite também que se compreenda
em detalhes a importância estratégica do GNL para o Brasil e sua matriz energética.
Todo esse contexto gera uma melhor interpretação sobre os significados da decisão
da Petrobras (e do país) de se desfazer de suas bases instaladas na área de gás
natural, dentro do processo chamado de desinvestimentos, para que a estatal reduza
suas dívidas (julho de 2016). Há que se observar que a direção das decisões não trata
de apenas de romper o monopólio do setor em favor da iniciativa privada por meio da
extração, processamento e até do transporte de GN, mas de entregar o que já está
pronto. A maior parte da distribuição já é operada pelo setor privado.
No segundo semestre de 2016, os novos gestores da Petrobras encontram-se
em fase de negociação da malha de gasodutos do Sudeste (Nova Transportadora
Sudeste – NTS) e do controle de sua subsidiária, a Transportadora Associada de Gás
(TAG), que detém a infraestrutura de dutos das regiões Norte e Nordeste. Juntas, as
duas empresas representam 81% de toda a malha de gasodutos em operação hoje
no país.129
O governo Michel Temer, que substituiu a presidenta eleita Dilma Roussef após
o impeachment no Congresso Nacional, anunciou a decisão de fazer revisão da Lei
do Gás para, segundo palavras do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho
Filho, “adequar a legislação atual sancionada em 2009 para um provável novo cenário
de predomínio de agentes privados no setor” (RITTNER, 2016).

Matéria do portal de notícias G1, em 27/10/2016. GE ganha contrato de US$ 900 mi para construir
usina a gás em Sergipe. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016
/10/ge-ganha-contrato-de-us-900-mi-para-construir-usina-gas-em-sergipe.html?utm_source=
facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar>.
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Matéria do Valor em 24/06/2016, P. A2. RITTNER, Daniel. Venda de ativos da Petrobras impõe
revisão da Le do Gás, diz ministério. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4612835/vendade-ativos-da-petrobras-impoe-revisao-da-lei-do-gas-diz-ministerio>.
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A falta de regulação atual nesse setor é derivada da atuação exclusiva da
Petrobras de forma monopolística. O objetivo das mudanças — de forma rápida — é
tirar a Petrobras de sua atuação como operadora dos gasodutos de transportes,
abrindo espaços para a entrada do setor privado nesse setor já estruturado.
A decisão é (foi) estrategicamente equivocada e poderá vir a contribuir para
que esta malha de transportes nas mãos do setor privado interfira no valor das tarifas,
inviabilizando a produção em algumas reservas nacionais, por conta de interesses
geopolíticos que, na atualidade, operam no gás, da mesma forma como atuam no
mercado mundial de petróleo.
A despeito dos discursos contrários e do desejo de evolução, em tempos mais
rápidos que o possível, e das formas ainda chamadas de alternativas e renováveis de
geração de energia, o petróleo e o gás natural, até 2040/2050, ainda serão muito
disputados. E, como a previsão para esse período é o crescimento do uso de GN em
relação ao petróleo (WEO, 2016), será essa a forma de energia que ampliará a sua
condição estratégica na geopolítica da energia.130
Considerando a geopolítica como a forma de uma nação controlar outras, podese inferir, que nesse contexto, o gás natural, assim como acontecia com o petróleo,
continuará a ser um importante campo de disputa por hegemonias ou dependências.

Um conjunto de textos sobre a importância do gás natural e sua relação com o Brasil e o ERJ foi
publicado entre 2015 e 2016 no blog deste autor. Abaixo seguem apresentados alguns deles numa
sequência temporal do mais atual para o mais antigo:
a) Em 23 de junho de 2016: “A venda da malha dos gasodutos do Sudeste pode bagunçar o
mercado”. Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2016/06/a-venda-da-malha-dosgasodutos-do_23.html.
b) Em 22 de maio de 2016: "Petrobras ratifica posição sobre sua base operacional em Macaé que
o blog havia analisado”. Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2016/05/petrobras-ratificaposicao-sobre-sua.html.
c) Em 15 de Maio de 2016: “Gasoduto que interliga Pré-sal da Bacia de Santos ao Terminal de
Cabiúnas em Macaé é simbólico e inverte relação que havia com o óleo entre o RJ e SP”.
Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2016/05/gasoduto-que-interliga-pre-sal-dabacia.html.
d) Em 3 de Maio de 2016: “Discussão sobre a crise em Macaé tem prioridade invertida”. Disponível
em: http://www.robertomoraes.com.br/2016/05/discussao-sobre-crise-em-macae-tem.html.
e) Em 7 de abril de 2016: “O crescimento do gás na matriz de energia do Brasil, seus significados
em várias dimensões, inclusive a geopolítica”. Disponível em:
http://www.robertomoraes.com.br/2016/04/o-crescimento-do-gas-na-matriz-de.html.
f) Em 21 de fevereiro de 2016: “E a caravana passa: Petrobras coloca em operação + um FPSO e
seu maior gasoduto submarino - Rota 2”. Disponível em:
http://www.robertomoraes.com.br/2016/02/e-caravana-passa-petrobras-coloca-em.html.
g) Em 30 de novembro de 2015: "Gás natural para refrigeração é inovação tecnológica já em uso e
referência para aplicações mais nobres”. Disponível em:
http://www.robertomoraes.com.br/2015/11/gas-natural-para-refrigeracao-e.html.
h) Em 30 de abril de 2015: “Prumo anuncia projetos de gás para o Açu”. Disponível em:
http://www.robertomoraes.com.br/2015/04/prumo-anuncia-projetos-de-gas-para-o-acu.html.
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O planejamento dos interesses das nações pode prever a atuação de suas
estatais e mesmo das empresas privadas nacionais. Nesse sentido, a existência de
grandes empresas estatais atuando no setor de forma integrada — da origem
(extração) até a ponta do sistema — é uma vantagem da qual não se pode e nem se
deve abrir mão, considerando o cenário aqui elencado e analisado.
Assim, observa-se que as nações produtoras e/ou exportadoras tanto de
petróleo quanto de GN e/ou LGN têm o seu poder estratégico e geopolítico ampliado
porque podem se relacionar, jogando com uma ou outra fonte tanto no campo
comercial e econômico quanto no de influência geopolítica no jogo global. Tudo isso
reforça ainda mais a importância da participação do Brasil com suas gigantescas
reservas do pré-sal.
O gás natural, como o petróleo, exige bases portuárias e sistemas marítimos
para o seu transporte. As unidades de liquefação e de regaseificação normalmente
estão localizadas junto aos sistemas portuários. Dessa forma, essa matriz energética
também determina a formação de circuitos espaciais de produção vinculados a
diferentes atividades econômicas. Desse modo, impulsionadas pelas relações
políticas em suas diversas dimensões, elas produzem como desdobramento um
conjunto de novas territorialidades e regionalidades, temas que serão tratados nos
dois próximos capítulos desta tese.

1.10 Breve resumo sobre a produção e a indústria do petróleo no Brasil

A narrativa desenvolvida até aqui sobre a cadeia produtiva e a indústria do
petróleo já inseriu de certa forma o Brasil de maneira mais ou menos intensa. Ainda
assim, para melhor contextualizar o modo como o Brasil fez surgir e desenvolver sua
atuação no setor, serão feitos alguns registros a mais.
O petróleo começa a ter alguma relevância na economia e na vida no Brasil
somente a partir da década de 50. Mesmo que o volume de petróleo até então usado
no país fosse relativamente pequeno, ele era todo importado. A demanda ainda era
relativamente pequena, porque os automóveis eram poucos e tinham um peso
diminuto no consumo antes da instalação das indústrias de bases, na siderurgia e no
refino do petróleo e, adiante, das montadoras de automóveis. Antes disso, a busca
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por petróleo em território brasileiro era quase sempre feita por estrangeiros. Eram
explorações pontuais, entre tentativas e desistências, em vários pontos do país. Só
com a descoberta de petróleo na Bahia, no final da década de 30, começou a
amadurecer a decisão a favor da criação de uma empresa do governo especializada
nessa atividade. Dessa ideia surgiu a Petrobras em 1953. Paulatinamente a estatal foi
ampliando sua atuação no Brasil. Inicialmente com exploração/produção e a seguir
com o refino, distribuição e outros usos possíveis a partir dessa mercadoria especial.
Nessa ocasião, o Brasil ainda iniciava sua industrialização, e a grande
demanda por petróleo surge com o maior uso dos automóveis e a instalação da
indústria automobilística no Brasil. Assim, em meio século, a indústria do petróleo
percorre uma trajetória bastante significativa de desenvolvimento no país, num esforço
para buscar a autossuficiência. Porém, é a partir do início do atual século que a
indústria brasileira de petróleo se torna um dos eixos do crescimento econômico
nacional. Em 2000, o setor petróleo & gás representava 5% de participação no PIB
(Produto Interno Bruto), que mede a soma das riquezas do país131. No ano de 2012,
tal participação havia subido para 12%. Em 2014, antes da mudança de fase do ciclo
petro-econômico, esse percentual já tinha subido para 13%132133. Em março de 2016,
diversos estudos indicavam que da redução de 3,8% do PIB do Brasil em 2015 (a
maior queda desde a década de 90), mais da metade, de 2 a 2,5%, seria resultado da

Estudo da ANP de MACHADO, Giovani, V. Estimativa da Contribuição do Setor Petróleo ao
Produto Interno Bruto do Brasil. Publicado em 2002, indicou que, em 1997, o peso do petróleo no
PIB brasileiro era de 2,7%; Em 1998, 3,1%. Em 1999, 4,2% e 5,4% no ano de 2000. Disponível em:
< http://www.anp.gov.br/wwwanp/?dw=1983>.

131

A afirmação veiculada por vários órgãos de mídia é assumida também pela Petrobras. Assim, o
diretor de Gás e Energia da Petrobras, José Alcides Santoro, em sessão plenária no dia 17/06/2014
no congresso WPC “The industry’s role in promoting development”, maior evento global da indústria
do petróleo”, realizada em Moscou, Rússia, entre 15 a 19 de junho de 2014, fala sobre este
aumento da participação do setor petróleo no PIB brasileiro e afirma ainda que a Petrobras é a
principal responsável por esse aumento, considerando então o seu plano de investimentos de US$
220,6 bilhões para o período 2014-2018. Disponível no sítio da empresa:
http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-dopib-brasileiro.htm.

132

Ainda sobre o tema, veja matéria publicada no dia 13 de junho de 2014 no site da Petrobras sobre
o peso da participação da Petrobras e do setor petróleo no PIB brasileiro. Disponível em:
<http://www.petrobras.com/pt/magazine/post/participacao-do-setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13do-pib-brasileiro.htm>.
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crise da Petrobras e da cadeia de petróleo e gás, segundo cálculo da 4E Consultoria,
como consequência do corte drástico dos investimentos feitos pela estatal134.
Explicitar como a cadeia extrativa e produtiva do petróleo foi crescendo e se
tornando um setor importante e de enorme capacidade de arrasto no desenvolvimento
brasileiro é um dos objetivos desta tese. Entende-se, dessa forma, que é necessário
conhecer as principais etapas do percurso dessa cadeia produtiva no país, que
também explica a sua crescente relação com o setor portuário. Ao identificar as etapas
desse processo, é possível perceber a forte relação do setor petróleo com as forças
econômicas, mediante a intermediação do Estado na condição de poder político, e,
ainda, na definição das estratégias que determinam a aplicação de capital fixo, as
quais transformam o espaço e definem novas territorialidades e regionalidades no
país.

1.10.1 O histórico e a evolução

A história das pesquisas de exploração e produção de petróleo no Brasil é
relativamente conhecida. Há alguns registros históricos sobre a existência de petróleo
no país ainda antes da República, tanto no período do Brasil-colônia quanto do
império. No período de colônia falava-se do petróleo que aflorava em Maraú, no atual
estado da Bahia. Mais à frente, em 1864, durante o império, D. Pedro II fez a primeira
concessão para pesquisa de petróleo no Brasil para o americano Thomas Danny
Sargent (30/11/1864), a quem, além de óleo e turfa, também autorizou a exploração
de ferro, chumbo e outros minerais, em Camamu e Ilhéus, Bahia. A concessão não
produziu exploração comercial naquela região, mantendo sem avanços as pesquisas,
possíveis descobertas e extração/produção (BARSCH, 2008, p.274).
Em 1881, D. Pedro II fez outra concessão, agora ao britânico Charles Normaton
para lavrar xisto betuminoso na bacia do Taubaté/Tremembé, no Vale do Rio Paraíba
do Sul, São Paulo, de onde nasceu a Companhia do Gás e Óleos Minerais de Taubaté,
que produzia gás iluminante e outros derivados (BARSCH, 2008, p.275). Em 1884,
Matéria da revista Época. Petrobras responde por mais da metade de queda no PIB. Publicada em
03/03/2016. LIMA, Samantha. Disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/
petrobras-responde-por-mais-da-metade-de-queda-no-pib.html>.
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em Maraú, na Bahia, onde se certificou que o que aflorava do subsolo era óleo de
xisto, uma usina para processamento foi montada com o objetivo de produzir óleos
iluminantes utilizados nas residências, ácido sulfúrico e parafinas.
Em diversos lugares do Brasil foram feitas explorações entre o final do século
XIX e início do século XX, até que se descobrisse petróleo nas terras da Bahia. A
primeira prospecção oficialmente registrada de petróleo no Brasil deu-se na Fazenda
(hoje município) de Bofete, SP, entre os anos 1892 e 1896. Na ocasião, a perfuração,
numa profundidade de quase 500 metros, buscava na verdade água sulfurosa. O
petróleo encontrado nesse poço foi de pouco volume. Apenas dois barris foram
extraídos em Bofete (LUCCHESI, 1998; CAMPOS, 2005).
No Estado do Rio de Janeiro, a região Norte Fluminense viveu uma experiência
semelhante vinte seis anos depois. Em março de 1922, o coronel gaúcho Olavo Alves
Saldanha resolveu procurar petróleo em sua Fazenda Boa Vista, que possuía 2,2 mil
alqueires e tinha sido adquirida em março de 1918. Para isso, Saldanha se associou
ao grupo do Henrique Laje de Niterói para realizar as primeiras sondagens na Baixada
Campista, em área bem próxima ao balneário campista do Farol de São Tomé. Para
isso um técnico americano já experiente em procura de petróleo foi trazido para
orientar as prospecções. Um ano depois, problemas técnicos e uma explosão foram
determinantes para que a prospecção fosse interrompida, quando a mesma seguia
numa profundidade de cerca de 200 metros. Sem resultados e com desentendimentos
entre os empreendedores da exploração, a mesma foi encerrada em 1923.135
Assim, durante cerca de meio século, a exploração seguiu pontual e com
parcos recursos tanto de equipamentos quanto de especialistas. A exploração mineral
era ainda incipiente no país e só passou a ter alguma organização com a criação, em
1933, do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão do Ministério
da Agricultura (CAMPOS, 2005). O fato refletia um pensamento de nacionalização dos
bens de subsolo, que, logo após, também apareceu na Constituição Federal de 1934.
Depois, na Constituição de 1937, os princípios nacionalistas se ampliaram e
acrescentou-se a obrigatoriedade de as empresas organizadas no Brasil serem
integradas apenas por brasileiros. A ideia de uma maior regulação resultou na criação,
em 1938, do Conselho Nacional de Petróleo (CNP), que englobou a imediata
Relato histórico com uso de diversas fontes descrito por João Pimentel no blog Campos dos
Goytacazes em fotos. Disponível em: <http://camposfotos.blogspot.com.br/2012/04/verdadeirahistoria-do-petroleo-em.html>.
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nacionalização de todas as atividades. Além disso, o governo federal passou a regular
a importação e o transporte de petróleo (BARSCH, 2008, p.279).
Durante esse período o Brasil importava o pouco óleo que usava dos EUA,
especialmente da empresa Standard Oil; na ocasião, a maior empresa petrolífera do
mundo. Consta que essa corporação teria comprado algumas áreas no Brasil que
teriam

potencial

produtivo

com

o

objetivo

de

esperar

autorizações

de

exploração/produção, ou mesmo de impedi-la para garantir o mercado nacional, fato
denunciado pelo escritor Monteiro Lobato, em seu livro, lançado em 1936, com duas
edições esgotadas e 20 mil exemplares vendidos: O escândalo do petróleo e do ferro.
A importância geopolítica do petróleo foi percebida pelo Brasil, quando, durante a 2ª
GM, o país ficou sem combustível e percebeu a fragilidade e dependência que tinha
das corporações internacionais, fato que vai reforçar a ideia da criação de uma
empresa nacional para o setor.
Em termos de registros históricos, a primeira descoberta oficial — propriamente
dita — do petróleo e estabelecida como marco no Brasil aconteceu no ano de 1939,
no estado da Bahia, na localidade de Lobato, Bacia do Recôncavo, a 30 quilômetros
de Salvador, mais uma vez com a participação de técnicos americanos. A descoberta,
que depois foi considerada como subcomercial, ocorreu nas terras que, no século XVI,
pertenceram ao fazendeiro Vasco Rodrigues Lobato, que acabou denominando a
localidade. Oficialmente também se considera que o primeiro campo comercial de
petróleo do país foi o descoberto em Candeias (BA), no ano de 1941.
Mesmo que a descoberta oficial tenha acontecido em 1939, há registros de que,
em 1932, Oscar Cordeiro, presidente da Bolsa de Mercadorias da Bahia, teria sido
informado da descoberta de petróleo em Lobato. Nesse mesmo ano, a Companhia
Petróleo Nacional, incorporada por Monteiro Lobato, Lino Moreira e Edson de
Carvalho, entre outros, é autorizada a funcionar e fica responsável pelas prospecções
em Riacho Doce, Alagoas. Além disso, também em 1932, a Companhia Petróleos do
Brasil, incorporada por Monteiro Lobato, Manequinho Lopes e L. A. Pereira de
Queiroz, é autorizada a funcionar e, em agosto desse mesmo ano, dá início às
prospecções no campo de Araquá, hoje município paulista de Águas de São Pedro.
O fato é que entre 1939 e 1953, as pesquisas do Conselho Nacional de Petróleo
(CNP) foram limitadas. Seus esforços de pesquisa não foram muito intensos e a
movimentação de petróleo dependia das multinacionais. Após a virada para a
segunda metade do século passado é que as ações da indústria do petróleo começam
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a ganhar corpo no Brasil. Em 1949, começa a funcionar o primeiro oleoduto brasileiro,
no Recôncavo Baiano. Em 1950 entra em funcionamento a refinaria de Mataripe,
Landulpho Alves, para refinar o petróleo baiano, e também é lançado o primeiro navio
petroleiro brasileiro.
É possível identificar, dessa forma, que, só após a Segunda Guerra Mundial, a
questão do petróleo passa a ter uma discussão mais ampla na sociedade. É também
quando cresce a concepção dos princípios nacionalistas. Por conta da presença de
interesses estrangeiros e da percepção do setor como estratégico, é lançada a
campanha “O petróleo é nosso”. Todo esse movimento remeteu à decisão a respeito
do monopólio estatal sobre toda a cadeia produtiva do petróleo e do gás. Isso acabou
culminando também com a decisão pela criação da Petrobras, em 1953, no segundo
governo Vargas. Assim, confirmava-se o esforço de modernização do país, que
assumia a disposição e a busca da capacidade de gerenciar o setor por meio de uma
empresa brasileira de petróleo. A disposição reforçava simultaneamente a política
nacionalista, e a nação estabelecia publicamente que a indústria petrolífera era não
apenas estratégica, mas também uma questão de segurança nacional.
Em maio de 1954, a Petrobras entra em operação, e a produção nacional de
petróleo é de cerca de 3 mil barris por dia, equivalente a pouco mais que 2% do
consumo nacional à época. Neste mesmo ano de 1954 também entra em operação a
Refinaria de Capuava, em Mauá (SP) e a Refinaria Manguinhos, no Rio de Janeiro.
Para colocar em funcionamento essas refinarias, a Petrobras importou a quase
totalidade dos equipamentos (95%), índice que adiante foi sendo reduzido com a
criação de outras indústrias de base no país, incluindo a siderurgia.
Em 1955 entra em operação a Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão
(SP) e, em 1961, é a vez de a Refinaria Duque de Caxias, a Reduc no Estado do Rio
de Janeiro, entrar em execução. Percebe-se, assim, que a criação da Petrobras e o
estabelecimento do monopólio estatal do petróleo em 1953 vêm no bojo de um
movimento de intensa ampliação da indústria de bases, dentro do que passam a ser
os principais eixos de desenvolvimento nacional. Nesse esforço também foi
progressiva a substituição dos técnicos estrangeiros por técnicos e operadores
brasileiros.
A crise mundial do petróleo e o aumento da demanda e do consumo nacional
(quase 10% ao ano) por combustíveis forneceram ao Brasil argumentos, para, por
intermédio da Petrobras, intensificar as pesquisas de exploração e perfuração de
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poços. Em 1963 foi então criado o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da
Petrobras (CENPES) e, em 1968, iniciou-se a exploração offshore de petróleo no
litoral do Nordeste. Também em 1968 foi perfurado o primeiro poço de petróleo no
mar em Guaricema, Sergipe. Adiante, aconteceram perfurações também no Rio
Grande do Norte e no Ceará. De certa forma, a realidade e esse conjunto de decisões
marcam o início, do que pode ser considerado a segunda fase da indústria petrolífera
no país. A entrada em operação das novas refinarias ajudou a reduzir o desequilíbrio
da Balança Comercial com a importação de derivados, que na ocasião equivalia a
92% dos consumidos no país. Em 1970, o percentual de importação de derivados já
havia caído para 2% do total consumido no Brasil.
Assim, avançando nas prospecções offshore, segundo levantamentos sísmicos
e levantamentos geológicos de que a Petrobras dispunha, o passo seguinte foi a
decisão de buscar petróleo no litoral fluminense. O fato acabou por redundar na
descoberta, em 1974, do campo de Garoupa, na Bacia de Campos. As idas e vindas
dos preços do petróleo no mercado internacional quase paralisaram a exploração na
Bacia de Campos, que já tinha começado a produzir, porém a custos mais altos que
o valor do óleo importado. O início efetivo da produção de petróleo offshore ocorre em
1977, no campo de Enchova, a uma profundidade de cerca de 120 metros, com um
sistema chamado de antecipado.136
A resolução de manter a exploração e a produção nacional foi decisiva para a
indústria petrolífera brasileira dentro de uma nova “meta-desafio” ligada às
expectativas de obtenção da autossuficiência. Vale lembrar que a determinação do
prosseguimento da exploração offshore no litoral fluminense veio num contexto de
uma visão nacional-desenvolvimentista durante o governo Geisel (1974-1979) e na
vigência do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento). Assim, as novas
perspectivas estavam agora direcionadas para o potencial da nova fronteira de
exploração na Bacia de Campos, que, com as descobertas dos campos gigantes de
Albacora, em 1984, e Marlim, em 1985, passou a ser reconhecida mundialmente, o
que permitiu que a Petrobras ganhasse um novo patamar.
Depois da transição conturbada com o fim do controle dos militares e dos
governos de transição Sarney e Collor, o monopólio do petróleo no país foi suspenso
em 1995. A decisão se deu por uma Emenda Constitucional patrocinada pelo governo
Fonte: livro Petróleo em águas profundas – Uma história tecnológica da Petrobras na exploração e
produção offshore. (2013). José Mauro de Morais. Brasília, DF, Ipea, Petrobras.
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de Fernando Henrique Cardoso quase simultaneamente com a descoberta, em 1996,
do novo campo gigante de Roncador. As reservas provadas foram, dessa forma,
ampliadas em paralelo ao aumento do volume de produção de petróleo nacional.
Em 1997, a produção de petróleo no país atinge o patamar de 1 milhão de barris
por dia. É sob essa égide que, ainda em 1997 no governo FHC, se tem a definição de
um novo marco legal para o setor, com o fim do monopólio da exploração de petróleo
no país e a criação da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Com a Lei 9.487/97,
chamada de Lei do Petróleo, uma nova forma de repartição dos royalties foi instituída
juntamente com a criação das participações governamentais especiais que seriam
devidas para os campos com grandes volumes de produção, a favor dos estados e
municípios confrontantes e limítrofes do litoral, e também para a União. O fato assim
deu origem ao surgimento dos estados e municípios petrorrentistas137 e à economia
dos royalties como subproduto da economia do petróleo dos quais será falado adiante.
Assim, em 2000, a Petrobras produzia petróleo a 1.877 metros de profundidade
no campo de Roncador, estabelecendo um recorde mundial e alcançando também o
maior lucro de sua história com US$ 5,3 bilhões, superando a produção de 1,5 milhão
de barris de óleo equivalente (óleo + gás) por dia. Em abril de 2005, a produção já
alcançava 1,7 milhões de boe/dia, e a Petrobras seguia buscando e ampliando suas
reservas provadas no litoral do ERJ, Espírito Santo e também de São Paulo. Dessa
forma, em 2006, a Petrobras confirma a descoberta das reservas na camada do présal no litoral brasileiro. A nova reserva se situa a uma distância de cerca de 300 km
da região Sudeste, com área total da província de 149 mil km² e se estende desde o
estado de Santa Catarina até o Espírito Santo.138 A reserva, a uma profundidade entre
4 mil e 10 mil metros, produzia, em maio de 2015, o equivalente a 800 mil barris de
petróleo e, em junho de 2016, 1,2 milhão de barris de óleo equivalente de excelente
qualidade. O Gráfico 11 elaborado pelo Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos do Bradesco usa dados reais de 2003 a 2014 e previsões até 2020,

Petrorrentistas foi a alcunha criada no início da primeira década dos anos 2000 por pesquisadores
da Ucam-Campos, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Gestão de
Cidades. Os vários estudos sobre as receitas dos royalties do petróleo e seus impactos nos
orçamentos municipais e repercussões para a vida na região foram ampliando a ênfase na
denominação, por entender que se tratava de uma renda fruto de uma extração mineral que se
ampliava, independente da vida nesses municípios.

137

Descrição da própria Petrobras em sua página oficial na internet. Disponível em:
<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-producao-depetroleo-e-gas/pre-sal/>.
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destaca a produção da reserva do Pré-sal, mostrando sua evolução paulatina a partir
de 2011, enquanto a do pós-sal (ou já chamando de “não pré-sal”) se reduz ao longo
do tempo. De certa forma, a nova nomenclatura utilizada, já dá uma mostra de leitura
que o banco faz do cenário.
Gráfico 11 - Evolução da Produção de Petróleo no Brasil entre
2003-2010.

Fonte: Apresentação (slide 78/149) do Bradesco, com dados da Petrobras.
Fevereiro de 2015. (26).139

Entre a projeção do Bradesco em 2015 e a realidade de 2016, já se pode
perceber como a produção nas reservas do pré-sal surpreendeu todas as expectativas
com análises de cenário. As diferenças são muito significativas e em um período de
tempo relativamente pequeno de apenas um ano e meio entre a previsão e a
realidade. O infográfico abaixo (Figura 17) de O Globo mostra o mapa da distribuição
das reservas do pré-sal e pós-sal na bacias de Campos e Santos, as que são
operadas pela Petrobras e por outras petroleiras, em parceria ou não. Abaixo do
mapa, há um gráfico com informações sobre a produção de petróleo, entre 2010 e
2015 (estimativas de 2016) nas reservas do pré-sal e total, a diferença é da produção

Apresentação do Departamento Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco. Slide 78/149.
Disponível em:
<http://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_petroleo_e_derivados.pdf>.
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da reserva do pós-sal. Por último, a informação sobre o tempo de preparação do poço
para produção, assim como os custos médios de extração do petróleo.
Figura 17 - Infográfico da produção de petróleo no pré-sal e total
(2010-2016).

Fonte: O Globo, em 11 ago. 2016. ORDOÑES, R. e ROSA, B. Pré-sal está
prestes a liderar a produção de petróleo no país.140
Matéria O Globo, em 11/08/2016. ORDOÑES, R. e ROSA, B. Pré-sal está prestes a liderar a
produção de petróleo no país - Volume deve superar o do pós-sal em 2017. Disponível em:
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É importante que se registre que, na previsão da empresa neste ano de 2016,
o volume da produção estaria em 2,5 milhões de barris por dia (Mbpd), sendo que 1,7
Mbpd no pós-sal e apenas 0,8 Mbpd no pré-sal. Em vez disso, a realidade em 2016
confirma a previsão de 2,5 Mbpd no geral, mas com grandes variações: o pós-sal com
1,5 Mbpd e o pré-sal com 1 Mbpd. Deve-se ainda registrar que esses números se
referem à produção média do ano que são sempre menores que os volumes mais
recentes quando se tem ascensão da produção. No caso da média, há uma
combinação dos volumes produzidos a cada mês, que, no caso do Brasil, mostra um
número bem maior em dezembro do que em janeiro. Além disso, esses números se
referem à produção total nacional e não apenas da Petrobras, embora esta continue
extremamente majoritária, na faixa dos 90% do total. Os volumes são da produção
apenas de óleo, sem o gás. Para se ter uma ideia, em maio (ainda antes do meio do
ano), segundo a ANP a produção no pré-sal já havia atingido a marca de 1,146 milhão
de barris de óleo equivalente por dia.
Isso equivale a dizer que a produção na camada de pós-sal (a mais rasa, ou
menos profunda) seria aproximadamente menor, em 200 mil barris por dia, quase o
mesmo valor que o pré-sal está produzindo a mais. Na verdade, uma inversão da
realidade em relação às estimativas. Assim, a troca entre a produção do pré-sal maior
do que no pós-sal, antes prevista para 2019, deverá acontecer dois anos antes,
possivelmente já em 2017141. Os fatos que explicam essa realidade são a
extraordinária eficiência para a construção dos poços e a enorme redução de custos
de produção que se imaginavam bem maiores. Isso aconteceu, de certa forma,
ajudados pela inversão da fase do ciclo petro-econômico, como já comentado. Além
disso, a grande capacidade da empresa de lidar com uma nova realidade de
exploração de reservas no ambiente offshore a altíssimas profundidades, mais
distantes do continente e em camadas abaixo do sal, exige intervenções diferenciadas
tanto na perfuração dos poços quanto na produção. Realidade exposta na Figura 17.

http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/pre-sal-esta-prestes-liderar-producao-depetroleo-no-pais-20086573#ixzz4JyNga1yO>.
Dois meses, no dia 5 de julho de 2016, antes da matéria de O Globo, este autor já chamava a
atenção para o fato do aumento colossal da produção nas reservas do pré-sal e na proximidade
dela ultrapassar a produção no pós-sal, compreendida, especialmente (mas não exclusivamente),
pela produção na Bacia de Campos. Título da postagem: “Pré-sal caminha para ter 50% da
produção nacional de óleo e gás: haja cobiça!”. Disponível em: <http://www.robertomoraes.com.br/
2016/07/pre-sal-caminha-para-ter-50-da-producao.html >.
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Saindo da exploração para a parte comercial (venda e compra), o Gráfico 12
mostra a evolução do comércio de petróleo realizado pelo Brasil entre exportações e
importações. O aumento da produção vinha sendo acompanhado também do
aumento da demanda de consumo até o limiar de crise econômico-política de 2016.
Gráfico 12 - Exportação e importação de petróleo e derivados no Brasil (2007-2015).

Fonte: Apresentação (slide 145/149) do Bradesco, dados da Petrobras. Fevereiro 2015. 142

A necessidade simultânea de exportação e importação se explica por estar
ligada ao fato de que parte do petróleo produzido na Bacia de Campos é mais pesado
e parafinado, exigindo plantas e processos de refinarias específicas. Essa troca no
mercado internacional sempre gerou deficit e levou à decisão da Petrobras de adquirir
refinaria no exterior para processar esse óleo mais pesado, que exige instalações e
processos distintos. Junto disso, em função do aumento do consumo, a Petrobras
também decidiu fazer ampliações em algumas refinarias já existentes no Brasil, e
também deu início ao planejamento para a construção de quatro novas refinarias:
Comperj em Itaboraí, RSNET junto ao Porto de Suape em Pernambuco, e Premium I
Mais informações do estudo “Petróleo e derivados” do Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos do Bradesco, setembro de 2016, disponível em: <
http://www.economiaemdia.com.br/EconomiaEmDia/pdf/infset_petroleo_e_derivados.pdf>.
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e Premium II no Maranhão e Ceará, respectivamente. No início de 2015, quando da
crise dos preços internacionais do petróleo e dos problemas financeiros da empresa
decorrentes da Operação Lava Jato, o Conselho de Administração decidiu suspender
os projetos de construção, cujas áreas já estavam adquiridas e terraplanadas. Assim,
dessas quatro, apenas a RNEST, em Pernambuco, está em funcionamento, mesmo
que parcialmente.143
Em 2015, o Brasil dispõe de 17 refinarias, sendo 13 da Petrobras, incluindo a
RNEST em Pernambuco, cuja produção através do primeiro trem de refino se deu
ainda em 2014. Em 2012, as refinarias no Brasil processaram 117,5 milhões de m³, o
equivalente a 98% de suas capacidades instaladas. O maior processamento das
refinarias do Brasil acontece na Refinaria de Paulínia com 23,4 milhões de m³,
equivalente a aproximadamente 20% de todo o refino atual do país. Nessa lista ainda
não está incluída a refinaria do Comperj, cuja primeira fase ainda foi não concluída,
estando agora em maio de 2015 com 86% das obras executadas e interrompidas
como decorrência da suspensão dos contratos com as empreiteiras envolvidas nas
investigações da Operação Lava Jato144.

1.10.2 Marcos temporais mais recentes da indústria petrolífera brasileira
A produção brasileira de petróleo, embora tenha se iniciado em 1954 em terra,
teve o seu maior incremento com o início da produção offshore na Bacia de Campos.
Ver outras informações sobre a Petrobras no Estudo “A Situação Econômica, Financeira e
Operacional da Petrobras” de LIMA, Paulo C. R. Março de 2015. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-daconle/tema16/2015_447-situacao-da-petrobras-paulo-cesar-ribeiro-lima>.
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A Operação Lava Jato foi denominada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Paraná por
conta das atividades de “lavagem de dinheiro”. As investigações visam identificar superfaturamentos
em vários contratos da Petrobras com as maiores empresas de construção civil e montagem
industrial (empreiteiras) do país. As primeiras revelações traziam denúncias sobre o que seriam
evidências de desvios de recursos. Durante mais de seis meses as investigações da PF e do MPF
entupiram canais de notícias do país e passaram a causar pressões políticas sobre o poder político,
no caso brasileiro com todos os maiores partidos políticos, e não apenas o PT, que controla o
executivo há três mandatos. O Legislativo de forma especial seria a principal ligação do poder
econômico com o político. Por conta da operação, no início de 2015, um total de 27 empresas
estava impedido de fazer negócios com a Petrobras até que as denúncias fossem esclarecidas pelo
MPF e pela Justiça Federal. O caso expõe a relação direta dessa tríade produtiva com o poder
político, fato conhecido em todo o mundo. Até abril de 2015 as investigações estavam vinculadas
aos donos de empresas acusados de formação de cartel e a altos dirigentes da Petrobras por
supostamente criarem facilidades para os esquemas. A investigação contra os políticos com
mandato se darão na esfera do Supremo Tribunal Federal (STF).
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Antes mais duas refinarias entraram em funcionamento na sequência das indústrias
de base: em 1968, a refinaria Gabriel Passos em Betim, na área metropolitana de Belo
Horizonte (MG) e, logo depois, a Alberto Pasqualini, em Canoas, na área
metropolitana de Porto Alegre (RS). Em 1971, é criada a subsidiária Petrobras
Distribuidora S.A e, em 1972, ocorre a entrada em operação da Refinaria Paulínia, no
município de mesmo nome no interior paulista. Em 1977, é a vez do início das
operações na Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no município de Araucária, região
metropolitana de Curitiba no Paraná. Como se vê, a expansão da indústria petrolífera
vai determinando também novas territorialidades e dinâmicas econômico-espaciais
em diversos estados brasileiros, assunto que será abordado no terceiro capítulo desta
tese.
O início das explorações offshore no Brasil acontece no litoral do Nordeste, em
Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará, na segunda metade da década de 60, por volta
do ano de 1968, enquanto a primeira perfuração na Bacia de Campos acontece em
1971. Porém, a primeira grande descoberta se dá em 1974 no campo de Garoupa. O
início da produção comercial na Bacia de Campos acontece três anos depois, em
1977. Vale ainda registrar que, em 1975, o presidente Ernesto Geisel autorizou
contratos de risco para a prospecção de petróleo. O primeiro foi assinado em 1977
com a British Petroleum (BP). Mesmo com todas essas iniciativas quase simultâneas,
elas eram o reflexo e consequência dos altos preços do barril, gerados pelos choques
do petróleo no plano mundial.
A mudança de fase deste ciclo para um período de colapso com preços mais
baixos no mercado mundial limitavam e seguravam os investimentos na fronteira
offshore, que na ocasião tinha custos de extração maiores que os atuais, porque se
tratavam de experiência inovadora e sem muitos fornecedores de insumos e
equipamentos. Ainda assim, em 1980 a produção de petróleo no Brasil já tinha
chegado a 187 mil barris por dia. Em 1984 é alcançada a “meta-desafio” de produção
de 500 mil barris diários de petróleo e também é descoberto Albacora. Em 1985, foi a
vez de Marlim, os dois primeiros campos gigantes do país na Bacia de Campos.
Assim, nos dez anos seguintes, o crescimento da produção ocorreu num passo menor
e razoavelmente mais lento. Somente a partir da segunda metade da década de 90 a
produção volta a crescer de forma significativa com a entrada em produção dos
maiores campos. Em 1997, a produção atinge 1 milhão de barris por dia, no mesmo
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ano em que um novo marco legal do setor é aprovado por meio da Lei 9.487/97, que
também criou a Agência Nacional de Petróleo (ANP).
A seguir entram em cena os leilões e ofertas das áreas para exploração, com
a Petrobras concorrendo com outras corporações do setor petróleo. A descoberta do
pré-sal é anunciada em 2006, ainda sem que se tivesse a completa dimensão do que
essa reserva efetivamente significava. Porém, aos poucos, as descobertas dos vários
campos vão se sucedendo. Hoje, seis campos gigantes do Pré-sal aparecem, desde
2008, na lista das dez maiores descobertas do mundo (Quadro 9).
Quadro 9 - Dez maiores descobertas de
campos de petróleo do mundo: 20082016.
As dez maiores descobertas do mundo
Reservas estimadas in place desde 2008, em
milhões de barris equivalentes de petróleo

Franco (Brasil)
Libra (Brasil)
Iara (Brasil)
Barda Rash (Iraque)
Shaikan (Iraque)
Sapinhoá (Brasil)
Caracará (Brasil)
Júpiter (Brasil)
Johan (Noruega)
Tiber (EUA)

Fonte: Petrobras/ANP/EPE e IH 145
Projeção em bilhões de barris.

21.310
18.000
17.000
14.174
13.700
7.400
6.000
5.000
3.774
3.500

Fonte: Elaboração do autor.146

Infográfico publicado junto à reportagem “Próximos 12 anos vão exigir investimentos de US$ 500
bilhões – Leilão de Libra reforça papel do Brasil como grande produtor mundial do petróleo” de
Cláudia Schuffner. Infográfico, Valor, 18 de Outubro de 2013, P. A3.
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Publicado originalmente em artigo deste autor PESSANHA, Roberto (2015), revista Espaço e
Economia, nº 6.
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Mapa 7 - Mapa das dez maiores descobertas de campos de petróleo no mundo 20082016.

Fonte (PESSANHA, 2015). Arte Maycon Lima.

Como já comentado, os bancos monitoram de perto o setor de óleo & gás em
função dos seus interesses, por conta da captação e dos investimentos que realizam
em projetos petrolíferos por meio de vários de seus fundos financeiros. Por isso
mantêm equipes e um departamento de pesquisas e estudos econômicos, com
consultores especializados no setor de petróleo, como o que foi citado anteriormente,
o do Bradesco.
Numa apresentação como síntese do relatório “Petróleo e derivados”, de
fevereiro de 2015, se lê a seguinte afirmação:
Estimativas da Petrobras indicam reserva entre 40 e 70 bilhões de barris de
petróleo na camada Pré-sal, localizadas nas Bacias de Santos, Campos e
Espírito Santo. Confirmadas as reservas de 40 bilhões de barris, o Brasil
passaria a deter aproximadamente 3,5% das reservas mundiais [hoje possui
0,9%].147

Assim, é oportuno destacar alguns momentos que marcam essa entrada do
Brasil no contexto da geopolítica da energia no mundo. O percurso descrito tem um
intervalo temporal de 40 anos, quase um ciclo econômico na concepção de
BRADESCO, 2015. Apresentação (slide 103/149) do Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos do Bradesco, com dados da Petrobras. Fevereiro de 2015.
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Kondratiev, citado quando da explanação sobre o ciclo petro-econômico. Com a
preocupação que perpassa toda a pesquisa empírica de buscar a totalidade148, será
apresentado a seguir o Quadro 10 e um infográfico (figura 18) com os marcos temporais da
fase de exploração de petróleo offshore no Brasil.

Quadro 10 — Marcos temporais da exploração de petróleo no Brasil: Década 60-2016.

Marcos temporais da exploração de petróleo offshore no Brasil

Período
Década
60
1971
1974
1975
1977
1978
1984
1986
1988
Década
90
1996
1997

1998
2000
2001
2003

2004
2006
2010

Fatos

Início perfuração offshore no Brasil (Nordeste: SE; RN e CE). 2ª Metade da
década;
Primeira perfuração na Bacia de Campos;
Primeira grande descoberta: campo Garoupa na Bacia de Campos;
Geisel autoriza contratos de riscos para prospecção de petróleo. O 1º contrato
assinado foi com a Bristh Petroleum (BP) em 1977.
Início da operação comercial e produção offshore de petróleo no Campo de
Garoupa;
A produção de petróleo no Brasil chega a 187 mil barris por dia;
A produção alcança “meta-desafio” de 500 mil bpd e é descoberto o 1º campo
gigante de Albacora. Em 1985 tem-se a descoberta de outro campo gigante:
Marlim;
Entra em operação o Sistema Interligado Sul-Sudeste.
Início do pagamento dos royalties do petróleo a municípios e estados;
Início da produção dos grandes campos petrolíferos 2ª metade dos anos 90;
Prossegue as descoberta dos grandes campos na Bacia de Campos com
Roncador;
Novo marco legal com o fim do monopólio, criação da Agência Nacional de
Petróleo: ANP - (Lei Nº 9.478/97), estabelece regime de concessão. Ampliação das
Participações Governamentais: Participação Especial (PE) para campos de grande
produtividade;
A ANP é regulamentada através do decreto nº 2.455 de 14/01/98;
A Petrobras produz petróleo a 1.877 metros de profundidade, no campo de
Roncador, recorde mundial e alcança o maior lucro de sua história: US$ 5,3 bilhões
de dólares; supera a produção de 1,5 milhão de barris/dia de óleo.
A Petrobras recebe pela segunda vez o OTC Award, mais importante prêmio da
indústria mundial do petróleo. As ações da Petrobras são lançadas na bolsa de
Nova York. Explosão e afundamento da plataforma P-36, na Bacia de Campos.
É descoberta a maior jazida de gás natural na plataforma continental brasileira,
onde se oficializa a Bacia de Santos. A produção de petróleo no Brasil e no
exterior supera a marca de 2 milhões boepd. O Governo lança Programa de
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás.
Petrobras encaminha à ANP declaração de comercialidade das reservas de óleo e
gás no campo de Piranema, em águas profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas.
Descoberta das grandes reservas do Pré-sal no litoral;
Aprovação das leis Nº 12.304/2010 e Lei 12.351/2010. A 1ª Lei criou a estatal PréSal Petróleo S.A. – PPSA (Petrosal), para a gestão dos contratos de partilha,
aprovados pela 2ª Lei. Ela também define a Petrobras como operadora única do

Para Lukács, (1967, p.240), a categoria totalidade significa que a realidade objetiva é um todo
coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou outra, em relação com cada elemento, e
de outro lado, que essas relações formam, na própria realidade objetiva, correlações concretas,
conjuntos, unidades, ligados entre si de maneiras completamente diversas, mas sempre
determinadas.
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2010

2012

2013

2014

2014/
2015
2014/
2015

2014/
2015
2014/
2015

2016

2016

2016

Pré-sal, podendo usar o artifício de consórcios, desde que com o percentual
mínimo de 30%.
Assinado o Contrato de Cessão Onerosa (regime de exploração de petróleo) entre
a União (Cedente), Petrobras (Cessionária) e ANP, com agência fiscalizadora e
regularizadora nos termos da Lei Nº 12.276, de 30/06/2010. Através dele foi
concedido à Cessionária (Petrobras), o direito de exploração de 5 bilhões de barris
de óleo equivalente (boe), adquiridos da União, mediante mecanismos de redução
de riscos, prevendo ainda outros instrumentos e processos de revisão dos valores
e volumes em cada área.
A aprovação da Lei Nº 12.734/2012, derivada da lei 12.351/2010 que redistribuiu os
royalties do Pré-sal, desencadeia disputa política e federativa entre estados e
municípios petrorrentistas e todos os demais, tornando o debate político não
apenas partidário, mas agora territorial e federativo;
Completa-se a trilogia legal do novo marco da exploração de petróleo no país: Lei
Nº 12.858/2013. Criou “Fundo Social do Pré-sal” com recursos oriundos do
“horizonte geológico denominado Pré-sal”: 75% para educação e 25% para a
saúde. Reação ao novo marco da exploração de petróleo amplia resistências
políticas, no âmbito interno e internacional se espalha o tempo: eleições 2014 e pós
2015. Desencadeia-se a Operação Lava Jato pela PF e MP com investigações
sobre desvios na Petrobras.
Brusca e inesperada redução do preço internacional do barril do petróleo, no final
de 2014 e início de 2015 com inversão de fase do que será chamado de ciclo
petro-econômico. O fato se junta à crise de gestão da Operação Lava Jato,
ampliando problemas para a Petrobras. Inicia crise dos estados e municípios
petrorrentistas dependentes da Economia dos Royalties com queda dessa receita e
seus orçamentos;
Crise de gestão da Petrobras e política do Brasil prossegue com as investigações
policiais e do Ministério Público Federal sob intenso bombardeio da mídia. O fato
leva, no início de fevereiro de 2015, à decisão pela troca de toda a diretoria e
membros do Conselho de Administração da Petrobras;
A crise segue em cascata sobre toda a cadeia produtiva do petróleo, em meio à
execução do audacioso Plano Estratégico da Petrobras (PE 2020-2030) e do Plano
Geral de Negócios (PGN 2014-2018) que projetaram a produção de 4 milhões de
b/d em 2020. A nova diretoria e o Conselho de Administração da Petrobras
divulgaram somente em abril, balanço e relatório de 2014 com baixas contábeis de
prejuízos por perdas de valor dos ativos e por desvios de recursos e anunciaram
para até o final do primeiro semestre de 2015 a divulgação de novo Plano Geral de
Negócios (PGN 2015-2019) e revisão do Plano Estratégico (PE 2020-2030).
Cresce a produção das petrolíferas estrangeiras e brasileiras para além da
Petrobras nos campos descobertos em áreas de direito obtidas no leilão da ANP;
Ampliam-se enormemente os desafios da Petrobras. Entre eles: financiamento;
gestão; demandas por novas tecnologias; ampliação da cadeia de atuação (para
trás: fornecedores e para a frente: clientes) e relação direta com política industrial
do país, diante da exigência de conteúdo local (Resolução 654/2007 da ANP); dar
conta da atuação e pressões globais, e ainda, não menos importante, junto de todo
o país, buscar meios para fugir dos riscos da “dependência mineral” ou “doença
holandesa”.
1º semestre o gasoduto Rota 2, com 402 Km de extensão, bitolas 18” e 24” e
capacidade de 16 milhões de m³/dia, começou a enviar Gás Natural do pré-sal na
Bacia de Santos para ser processado na Unidade de Tratamento de Gás de
Cabiúnas (UTCAB) em Macaé. Com capacidade de 25 milhões de m³/dia e até 6
mil m³/d de condensado de GN, Macaé tornou-se o maior polo de processamento
de GN do Brasil.
Apesar da fase de colapso de preços do petróleo e das consequências dos
problemas de gestão decorrentes da crise política, econômica do país, da dívida da
Petrobras e de governança em função da Operação Lava Jato a produção
alcançou, em junho, no final do 1º semestre, segundo a ANP, o volume de 3,210
milhões boepd.
A Petrobras, seguindo a decisão de desinvestimentos para enfrentar sua dívida de
R$ 332 bilhões (em julho), anunciou no dia 28/07 sua decisão de vender sua
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participação na produção do campo de Carcará, o bloco BM-S-8, nas reservas do
Pré-sal da Bacia de Santos à petroleira estatal norueguesa, Statoil, por US$ 2,5
bilhões.
Fonte: Elaboração do autor.149

Figura 18 - Infográfico dos marcos temporais da exploração de petróleo offshore no
Brasil.

Fonte: Detalhamento do Quadro 10. Publicado originalmente em artigo PESSANHA (2015). Arte
Maycon Lima.

No plano nacional, a descoberta do Pré-sal é, sem dúvida, o marco mais
importante do setor desde a descoberta do petróleo na Bahia e da criação da
Petrobras na década de 50, há sessenta anos. Outro ponto que merece destaque é a
decisão do governo Lula-2150 de encaminhar o projeto ao Congresso Nacional e de
depois lutar pela sua aprovação, substituindo o regime de concessão de exploração
dos campos pelo regime de partilha de produção petrolífera, mais apropriado para
nações com altas reservas e grandes volumes de produção. Essa decisão, como
comentado anteriormente, fez surgir resistências dentro e fora do país, num processo
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Quadro atualizado em relação ao publicado em artigo do autor (PESSANHA, 2015).

Uma forma de identificar os períodos dos mandatos dos últimos presidentes da República do
Brasil: FHC 1 e 2, Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2.
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que parece misturar as questões sobre o poder a que a geopolítica do petróleo sempre
remete.

1.10.3 Situação atual e cenários

Diante das inúmeras e complexas questões que envolvem a cadeia global do
petróleo, não é simples situar a atual posição do Brasil entre as players, investidores,
petroleiras e uma infinidade de empresas de engenharia, tecnologia e serviços. Uma
tese não pode e não deve narrar ou querer interpretar o que acontece no dia a dia à
medida que ela é desenvolvida. Assim, apesar de ter sido feita a opção por uma
análise temporal de uma década, entre 2007 e 2016, este último ano, quando esta
tese é escrita, ainda está em curso, em meio a mudanças muito significativas que
envolvem as diversas áreas que a temática aborda.
Vive-se uma espécie de transição, como já visto na seção que descreve as
características do ciclo petro-econômico, que seria apenas mais uma fase em que o
preço e o valor dessa mercadoria especial mexem com toda uma enorme rede. Assim,
se pretende aqui, en passant, chamar a atenção do contexto geral desse setor global
nos pontos que causam mais reflexos sobre a indústria petrolífera brasileira. Não se
pretende cair na tentação de fazer prognósticos ou algo do tipo. Porém, é dever da
academia — e, portanto, também desta tese — de pensar e avaliar os caminhos e as
direções para onde os movimentos se direcionam, mesmo que dependentes de uma
série de fatores e decisões. Estes podem mudar o curso não apenas do setor, mas de
nações, da economia e da política global. Dessa forma, este será o escopo para este
subcapítulo que encerra a primeira parte desta tese.
De início vale recordar a trilogia que deve permear o entendimento de forma
mais totalizante do setor de petróleo como parte da cadeia de suprimento de energia
do país. É nessa linha que se deve então ter clara a posição absoluta e relativa do
Brasil (atual e projeção de cenários futuros) diante de outras nações, sobre suas
reservas, produção e consumo de petróleo e de derivados.
Na questão das reservas provadas, temos um volume de 13 bilhões de barris;
sendo assim a 15ª maior do mundo. Se forem utilizados outros métodos de
estimativas, esse volume sobe para 40 bilhões, 120 bilhões ou até 176 bilhões de
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barris, o que levaria o Brasil, em termos relativos, à sexta ou até a quarta posição
entre as maiores reservas de petróleo do mundo. Nesse caso, em qualquer cenário,
há que se convir que a posição do Brasil é confortável, ainda mais com o fato de
possuir a extraordinária fronteira petrolífera denominada de Pré-sal. O outro dado
vinculado a este é quanto à produção de petróleo no país. Quanto mais rápido se
produz, mais rápido se exaurem as reservas, a não ser que a reposição do estoque
de reservas se dê na mesma velocidade da produção, o que na situação atual de
colapso de preços é praticamente impossível que ocorra. Em 2015, o país produziu
2,5 milhões de barris em média, fechando o ano, porém, com patamar superior.151
Em 2016, a produção continua subindo por conta da entrada em operação de
novas unidades fazendo a extração em novos poços e campos de petróleo. Em
setembro de 2016, a produção diária exclusivamente de petróleo chegou a 2,671
milhões de barris por dia (Mboe/d). Se considerada a produção de óleo equivalente
(óleo + gás), o volume alcança 3,366 milhões de barris de óleo equivalente por dia. É
um volume de produção de 13,5% maior do que a produção no primeiro mês do ano
de 2016, quando atingiu 2,965 Mboe/d. Esse movimento deverá prosseguir pelo
menos até a virada da década, em 2021. Assim, o Brasil deverá logo adiante voltar a
ser autossuficiente, até porque o consumo interno, com a crise econômica e política
de 2015-2016, se reduziu. Em 2015, o país teve um deficit médio de cerca de 600 mil
barris por dia (produziu em média 2,5 Mbpd e consumiu 3,1 Mbpd), que deve reduzir,
e até inverter, mesmo que ligeiramente. Um crescimento maior do consumo
dependeria das condições da economia brasileira e mundial para além do que aponta
apenas o ciclo do petróleo.
Sobre o consumo ainda vale comentar a demanda de derivados (incluindo os
combustíveis) e não apenas o petróleo bruto. É o que se chama de abastecimento
que exige investimentos para os próximos anos. Assim, em termos de nação, não
basta apenas ter uma boa produção de petróleo bruto, mas é necessário também o
beneficiamento com a indústria de derivados. O país é o quarto maior mercado
consumidor de combustíveis automotivos do mundo. Um importante estudo de

É importante registrar que as estatística sobre produção anual pode ser dada pela média do ano
que é a mais comum, quanto a do valor que se fecha o ano em 31 de dezembro. No caso de
produção ascendente como é o caso do Brasil, esse valor de dezembro é maior. No caso de
produção em descenso, como o México, o caso é o inverso.
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cenários feito pela ANP em 2015152 indica a possibilidade de que o Brasil atinja um
deficit extraordinário de combustíveis líquidos de mais de um milhão de barris por dia
entre os anos de 2026 e 2030, portanto daqui a 10/14 anos. Um tempo curto,
considerando as exigências para o setor. Convém ainda observar que esse deficit
estimado considera o completo funcionamento das refinarias RSNET, em Suape (PE),
e Comperj, em Itaboraí (RJ). Foi considerando esse cenário que a diretora-geral da
ANP citou o estudo da agência reguladora, ao levantar que, com uma taxa média de
crescimento de 3% ao ano do país, a dependência externa de derivados do Brasil
pode chegar a 700 mil barris por dia em 2026 e 1,1 milhão de barris por dia em 2030.153
Por conta dessa estimativa, a ANP defende investimentos em infraestrutura portuária
para circulação de petróleo — em qualquer cenário de importação ou de
movimentação do petróleo e/ou derivados — além da construção de mais duas
refinarias. Pelo estudo da ANP chega-se mesmo a sugerir as localizações estratégicas
delas como decorrência das demandas regionais: uma no Maranhão para atender o
Norte e Nordeste e outra no oeste de Minas Gerais ou região Centro-Oeste para
atender o consumo regional.
Outra observação que deve ser levada em conta é sobre o aproveitamento do
gás natural produzido no país que segue em ascensão, mas demanda uma maior
infraestrutura para a sua distribuição até o consumo, seja industrial, comercial ou
residencial. Hoje, o país ainda importa gás da Bolívia através de um gasoduto de 3
mil quilômetros, num contrato que expira no próximo ano de 2019. O uso do gás como
combustível tem relação direta com o consumo de petróleo e ajuda a limpar a matriz
energética. Ou seja, tanto para a distribuição de gás, quanto para abastecimento de
combustíveis, o país demanda investimentos em infraestrutura e indústria que
ampliarão ainda mais a cadeia produtiva do petróleo e sua relação com os portos,
seguindo como um dos principais eixos do desenvolvimento nacional nas próximas
décadas.

Estudo da ANP - Série Temática Nº 6. 2015. Estudo sobre “Fluxos logísticos de produção,
transporte e armazenagem de gasolina A e de óleo diesel A no Brasil- Mapeamento, diagnóstico
dos fatores de risco e ações de mitigação”. 101 p. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/
?dw=76152>.
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Artigo de CHAMBRIARD, Magda. 2016. Abastecimento e investimentos. Valor, 04/08/2016, p. A11.
Texto já citado na introdução desta tese, onde se justificava que as demandas ligadas ao setor de
energia e de petróleo no Brasil vão para além da fase de colapso de preços do setor e da fase de
depressão da crise econômica no país. Disponível em: <http://www.valor.com.br/opiniao/4658019/
abastecimento-e-investimentos>.
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Porém,
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há
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e

questionamentos que envolvem a maior empresa brasileira e da América Latina, a
estatal Petrobras. Ela enfrenta grave crise financeira de cerca de US$ 100 bilhões.
Seu valor de mercado, que em 2008 tinha chegado a mais de R$ 500 bilhões,
despencou para R$ 101 bilhões no dia 31 de dezembro de 2015, embora no primeiro
dia de novembro de 2016, ela tivesse tido a extraordinária valorização para R$ 237
bilhões. Apesar de tudo isso, a empresa segue batendo recordes de produção no país,
especialmente com os extraordinários resultados das extrações nas reservas do présal. Como já dito, em setembro de 2016, segundo a ANP, a produção total (óleo + gás
natural) em barris de óleo equivalente por dia chegou ao colossal volume de 3,366
milhões de barris. Os campos operados pela Petrobras produziram 93,8% de todo o
petróleo e gás natural no Brasil. Os campos marítimos (offshore) produziram 94,5%
do petróleo e 78,7% do gás natural, em 8.725 poços (776 marítimos e 7.949
terrestres). O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e
gás natural, produzindo, em média, 639,7 mil bbl/d de petróleo e 28,6 milhões de m³/d
de gás natural. É a maior produção de petróleo já registrada por um campo no Brasil,
superando a de Marlim em abril de 2002, que totalizou 615,8 mil bbl/d. Abaixo um
gráfico e uma tabela da ANP sobre a evolução da produção entre setembro de 2015
e setembro de 2016 (Figura 19):
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Figura 19 — Infográfico com tabela e gráfico do histórico da produção
de petróleo e gás natural no Brasil entre setembro 2015 e setembro
2016.

Fonte: Boletim Produção Petróleo e Gás Natural da ANP. Setembro de 2016, Nº 73
p.8/27.

Segundo a própria ANP, em setembro de 2016, a produção em apenas em 66
poços do pré-sal já atingiu a 44% do total produzido no país154. Por bacia, a produção
na de Campos foi de 1,663 Mboe/dia. A Bacia de Santos se aproxima cada vez mais,
com 1,298 Mboe/dia, com o dobro da produção de gás em relação a Campos. O Brasil
possuía, em setembro de 2016, 293 concessões operadas por 26 empresas
responsáveis pela produção nacional. Destas, 82 são concessões marítimas e 211
terrestres. Por concessionária, a Petrobras vem em primeiro na produção com 2,673
Mboe/d (aproximadamente 80% do total). A seguir vêm as seguintes companhias: 2 BG-Shell com 301,5 mil bpd (9%); 3 - Repsol-Sinopec com 87 mil bpd (2,5%); 4 Petrogal com 82,6 mil bpd; 5 - Statoil com 42,5 mil bpd; 6 - Shell com 34,5 mil bpd.
Unindo a produção da BG com a Shell, já que hoje são uma só empresa, ela amplia
ainda mais a sua posição de segunda maior produção do país com 336 mil barris por

Os poços do “pré-sal” são aqueles cuja produção é realizada no horizonte geológico denominado
pré-sal, em campos localizados na área definida no inciso IV do caput do art. 2º da Lei nº 12.351, de
2010.
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dia, exatos 10% da produção nacional.155 O Boletim de Produção de Petróleo e Gás
Natural da ANP, de setembro de 2016, indicava as seguintes produções por
concessionária no Brasil:
Quadro 11 - Distribuição da produção de petróleo e gás por
concessionária no Brasil em setembro de 2016.

Fonte: Boletim Produção Petróleo e Gás Natural da ANP. Setembro de 2016, Nº 73 P.14/27.
Matéria da Agência Reuters reproduzida pelo jornal Estado de São Paulo, em 15 de fevereiro de
2016, trouxe como título “Shell e BG devem quadruplicar produção de petróleo e gás no Brasil até
2020 – Brasil deve se tornar o principal mercado de exploração e produção da empresa resultante
da fusão entre as duas gigantes petroleiras”. Nessa ocasião elas somavam juntas cerca de 240 mil
barris por dia. Disponível em: < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,shell-e-bg-juntasdevem-quadruplicar-producao-de-petroleo-e-gas-no-brasil-ate-2020,10000016467>.
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Apesar dos problemas na estatal, na economia e na política do país, o
desenvolvimento no setor petróleo, mesmo que tenha freado em parte de suas
atividades, em outra parte, por conta das potencialidades, está aparentemente sendo
preparada de forma anticíclica para a nova fase de expansão a partir de 2020, quando
a demanda de petróleo poderá estar novamente acima da capacidade de produção e
da capacidade de extração de petróleo, a preço competitivo nas reservas provadas.
Neste ínterim de dois anos, a estatal Petrobras viveu grandes ameaças e foi sendo
submetida a mudanças nas suas diretrizes.
As crises de governança, juntamente com o aprofundamento da Operação Lava
Jato mais a mudança de fase do ciclo petro-econômico, levaram a duas mudanças de
diretoria que alteraram os Planos Estratégicos e Planos de Negócios (PGN), que
valem ser observados em seu contexto geral e não nos detalhes, em termos de
investimentos.
A Tabela 1 reproduz três destes PGNs. Inicialmente, o último plano da fase de
expansão do ciclo do petróleo e da Petrobras antes das crises. Trata-se do PGN 20142018, quando a empresa ainda era gerida pela presidente Graças Foster cujo
mandato se deu entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2015, nos mandatos Dilma-1 e
início do Dilma-2. A seguir, no meio do estouro da crise, o PGN de transição (pode-se
dizer assim) do presidente Aldemir Bendine, que ficou na empresa entre fevereiro de
2015 e maio de 2016: PGN 2015-2019. E o último, do Pedro Parente, presidente da
empresa a partir de junho de 2016, já no governo Temer, responsável pela elaboração
do PGN 2017-2021.
Tabela 1 - Evolução dos Planos de Investimentos da Petrobras (PGN –
2014/2018; 2015/2019 e 2017/2021).
Planos de Investimentos da Petrobras
(Em bilhões)
Segmento
PGN 2014-2018
PGN 2015-2019
PGN 2017-2021
R$ 153,9
– 70% R$ 108,6
– 83%
60,6
- 82%
E&P
– 23% R$ 12,4
– 15%
12,4
- 17%
Refino
e
Gás R$ 49,9
Natural
R$ 16,8
- 7% R$ 2,6
- 2%
1,1
- 1%
Outros
R$ 220,6 – 100% R$ 130,3 - 100%
74,1
- 100%
Total
Fonte: PGN – 2014/2018; 2015/2019 e 2017/2021 Petrobrás
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A classificação dos segmentos usada na tabela foi simplificada para efeito de
comparação entre os três PGNs em apenas três: E & P (Exploração e Produção);
Refino e Gás Natural (o primeiro que é um setor industrial de beneficiamento e
abastecimento e o segundo que envolve malha de gasodutos e unidades de
processamento); sob a classificação de outros está a parte de investimentos relativos
à distribuição dos produtos, engenharia e tecnologia, biocombustíveis e demais áreas.
A redução do plano de investimentos em quase um terço no período de apenas três
anos é muito significativa. Embora tenha relação com o que está acontecendo com
outras petroleiras, o volume de redução em termos absolutos de R$ 90 bilhões, do
primeiro para o segundo, e de menos R$ 56 bilhões para o último PGN 2017-2021 é
bastante acentuado. Por segmento também.
Nos últimos dois PGNs, os investimentos ficaram bastante concentrados em
Exploração e Produção (E&P), o que é quase um consenso considerando as
potencialidades das reservas. Porém, o esvaziamento das demais áreas aponta para
uma forte desintegração e desverticalização da companhia, que poderá levar a
empresa a uma atuação limitada, mesmo que forte, como a de uma operadora
petroleira simplesmente. O último PGN reflete a decisão da diretoria da empresa de
fatiar a holding e vender as suas partes, desintegrando a companhia. A justificativa
seria a necessidade de reduzir as dívidas dentro de um receituário neoliberal de
enxugamento das atividades ligadas estrategicamente ao Estado.

1.10.4 Desverticalização do setor de óleo e gás em favor das corporações globais e
dos fundos financeiros

Esse processo de desverticalização da Petrobras merece um breve comentário,
porque fornece indícios de um movimento vinculado à rede de oligopólios e players
globais, junto dos fundos financeiros. Na prática, é uma dinâmica que visa capturar
infraestruturas de grandes corporações estatais que estejam em fases vulneráveis,
com ativos desvalorizados por conta do câmbio e de crises de preços e/ou de
governança.
Os grandes oligopólios do setor, cacifados por recursos extras dos fundos
financeiros, enxergam as desverticalizações dessas holdings e suas empresas como
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oportunidades de valorização dos seus capitais. Não precisam sair do zero para
investir em capital fixo sobre o território em estruturas fixas e maiores riscos. Assim,
com menos trabalho, menos tempo, menos riscos, garantias de mercados já
estruturados e liquidez para entrar e sair do negócio a hora que quiserem, eles se
articulam com o poder político (ou o Estado) para a redução das exigências
regulatórias que lhes confiram maior flexibilidade. É um movimento simultâneo que,
ao mesmo tempo que desverticaliza essas holdings, propicia um processo de
horizontalização de acesso a esses mercados através das corporações globais
(oligopólios) vitaminadas por grandes fundos financeiros, que, na maioria dos casos,
já as controlam em termos acionários. Assim, a financeirização do setor produtivo e
de infraestrutura nacional se amplia, reduzindo as ações dos poderes políticos dos
estados nacionais, confirmando as relações que o esquema gráfico geral desta tese
apresenta.
Esse fenômeno da desverticalização e segmentação das corporações estatais
que se vê agora mais clara no setor de óleo e gás no Brasil se dá sobre áreas de um
grande setor sobre o qual se tem uma espécie de monopólio quase natural, por conta
do porte das instalações industriais ou das grandes infraestruturas que as mesmas
exigem. Esse fenômeno leva a uma horizontalização em termos espaciais de atuação
dos grandes oligopólios, já profundamente especializados.
Figura 20 - Esquema gráfico do movimento de desverticalização e
horizontalizações de corporações na Economia Global.

Fonte: Elaboração do autor. Arte Maycon Lima.
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A massificação reduz custos (com engenharia simultânea – know-how – das
corporações globais), ganha flexibilidade para definir volumes de produção (pelo
acesso aos mercados) e ainda amplia o foco de atuação (com a extrema
especialização). Este processo que agora se faz no setor de petróleo e gás foi
anteriormente feito no setor (mercado) de energia elétrica, com a divisão das áreas
de geração, transmissão e distribuição através de redes. O movimento é duplo na
direção da horizontalização, sob a forma de redes de oligopólios de players por setor,
espalhadas globalmente, e de hierarquização do controle acionário destas
corporações transnacionais por parte do sistema financeiro. Um movimento vinculado
à geopolítica da energia e ao neoliberalismo que reestrutura a produção e a
infraestrutura de serviços públicos conferindo mais poder ao sistema financeiro
retirado dos Estados-nações.
A desverticalização e horizontalização aqui tratadas possuem analogia com a
construção mental feita por Santos (1999) para interpretar as redes urbanas, as redes
técnicas territoriais e os espaços de fluxos reguladores, quando ele se referiu ao modo
de produção técnico-científico e diferenciação espacial (1999, p.8). Assim, Santos
trata das horizontalidades e verticalidades como formas de articulação em redes,
quando as horizontalidades se referem às relações contínuas na região e as
verticalidades, como pontos no espaço, asseguram o funcionamento da sociedade e
da economia. A compreensão mental é similar, mas não tem relação com a
interpretação usada aqui neste ponto da tese, que descreve e interpreta as formas as
quais a pesquisa empírica identificou, sobre o movimento global do capital. Um
movimento em rede, no qual o capital, por meio de corporações globais
(oligopolizadas), acessa as estruturas desverticalizadas das empresas estatais
nacionais para controlar mercados e serviços públicos especializados e verticalizados
globalmente. Aqui a horizontalização se refere à escala global, em que o movimento
espacial para um novo centro passa a ter um controle que se reverticaliza na
corporação global com forte peso do sistema financeiro. A interpretação espacial de
Santos (1999, p.10) para esses movimentos, segundo a qual “o espaço é o teatro de
fluxos com diferentes conteúdos, intensidades e orientações e o espaço total é
formado por todos esses fluxos e por todos os objetos existentes”, ajuda na
compreensão da dinâmica que ela traz embutida.
Antes de passar a outras considerações sobre a situação atual e cenários da
indústria do petróleo no Brasil, há que se deixar registrado movimentos reais
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identificados pela pesquisa empírica sobre a dinâmica interpretada descritivamente
acima. Eles surgem, como já foi dito, num contexto de forte crise política e econômica
instalada desde 2015 no país e agravada pelos problemas de governança da
Operação Lava Jato e da fase de colapso do ciclo petro-econômico. Esse processo
levou ao movimento das últimas duas diretorias da Petrobras, e, após isso, fortemente
incentivado pela “nova” gestão da Presidência da República com Michel Temer, à
venda de ativos, denominada eufemisticamente como política de desinvestimentos
para reduzir as dívidas e sanear a empresa.
Esse movimento, até o início de novembro de 2016, já havia produzido a venda
do bloco BM-S-8, campo de Carcará, que é parte das reservas do pré-sal, na Bacia
de Santos, para a petrolífera estatal norueguesa Statoil por US$ 2,5 bilhões. Mais do
que o preço, os questionamentos existiram porque se trata de um campo em que a
Petrobras já era a operadora. Outra venda de ativos significativa, numa lista maior que
envolve setores importantes, é a da subsidiária Transporte de Gás Associados S.A
(TAG), a malha de gasodutos da região sudeste (NTS- Nova Transportadora do
Sudeste), já separada do restante para um consórcio de fundos financeiros ligado ao
fundo canadense Brookfield, que avança na aquisição de infraestruturas no Brasil. A
diretoria da Petrobras está preparando ainda a venda de usinas termelétricas a gás e
também de reservatórios que atendem a essa geração de energia. Todos esses ativos
estão sendo desmembrados no processo de desintegração, ou desverticalização, da
holding Petrobras, tirando a condição de forte corporação governamental, integrada
“do poço ao posto”, para reduzi-la a apenas uma petroleira pressionada por vários
interesses.156
Uma matéria do jornal Valor (POLITO, Rodrigo e RAMALHO, André), no dia 3
de novembro de 2016157, descreve de forma bastante detalhada os interesses da
Sobre a importância da empresa petrolífera ser integrada, o inverso que está sendo feito desde
2016 na Petrobras, o diretor da área de abastecimento e refino da Shell, John Abbott, disse em
entrevista ao jornalista Andrew Ward, do Financial Times, republicado em 31 jan. 2017 no Valor com
o título “Shell investe em refino e distribuição” que “as operações deste setor, chamado de
“dowstream”, é a mais lucrativa da petroleira e, segundo suas palavras isto “reforça as justificativas
a favor do modelo das grandes petroleiras de ter presença em toda a cadeia de negócios, da
plataforma de perfuração à bomba de gasolina”. Abott disse mais "em uma empresa integrada de
petróleo, você aprende que o valor pode deslocar-se para cima e para baixo ao longo da cadeia",
disse Abbott. "Mas o 'downstream' é um motor constante de dinheiro para pagar dívidas, pagar
dividendos e financiar o crescimento." Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/
4852854/shell-investe-em-refino-e-distribuicao>.
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Matéria do jornal Valor (POLITO, Rodrigo e RAMALHO, André), no dia 3 de novembro de 2016,
P.B3. Engie mira aquisições na área de gás natural – companhia acompanha de perto discussões
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companhia franco-belga Engie (ex-GDF Suez) sobre a cadeia de infraestrutura de gás
no Brasil. Marc-Leroy como diretor mundial da Cadeia de Gás da Engie e presidente
da Gas Infraestructure Europe (GIE), associação que representa as empresas de
infraestrutura de gás da Europa, depois de citar que “o Brasil possui um potencial
tremendo para o desenvolvimento do mercado de gás” falou da experiência da
abertura do setor na União Europeia:
O Brasil tem condições de consolidar seu processo de desverticalização num
ritmo mais rápido que o da Europa. O processo de abertura [do mercado de
gás] na Europa demorou cerca de 15 anos, mas as bases são muito
diferentes, porque havia muitos países diferentes. Havia muitos stakeholders
[partes interessadas]. No Brasil, o ponto de partida não é o mesmo. O Brasil
pode fazer provavelmente mais rápido [processo de abertura]” (POLITO;
RAMALHO, 2016).

A ênfase que o executivo dá à desverticalização, quando comprara a
experiência que eliminou as corporações estatais nacionais na Europa, refere-se
ainda às reduções da regulação que foram implantadas a partir daí:
A experiência europeia mostra que, para assegurar o processo de abertura,
a regulação brasileira precisa garantir três pontos-chaves: transparência,
acesso não discriminatório às infraestruturas e flexibilidade. [...] Flexibilidade
quer dizer liquidez, com o aumento da comercialização do gás, cria-se um
ambiente de flexibilidade. (POLITO; RAMALHO, 2016)

A interpretação da fala do representante da corporação permite que se
compreenda a lógica da desintegração, mudança do processo regulatório com
abertura, afrouxamento das exigências e facilitação para os ganhos em escalas para
as grandes empresas do setor, que, dessa forma, tendem a se horizontalizar como
players mundiais do setor. Limitam-se as corporações estatais, fecha-se o espaço
para as médias e abre-se para as grandes players (gigantes) do setor, garantindo
acesso, flexibilidade e transição para as players globais do setor, representando
também interesses de grandes fundos financeiros que possuem controles acionários
dessas corporações. Além disso, na mesma matéria, o chefe de Infraestrutura da
empresa Engie no Brasil também faz o discurso da sustentabilidade ao afirmar que “a
regulatórias. Nela, Jean Marc-Leroy, diretor mundial da Cadeia de Gás, que veio ao Brasil para
participar do evento Rio Oil & Gas, fala sobre os interesses da companhia franco-belga Engie (exGDF Suez). Marc-Leroy, também como diretor mundial da Cadeia de Gás, veio ao Brasil para
participar do evento Rio Oil & Gas. Ele é presidente da Gas Infraestructure Europe (GIE),
associação que representa as empresas de infraestrutura de gás da Europa. Disponível em: <
http://www.valor.com.br/empresas/4763855/engie-mira-aquisicoes-na-area-de-gas-natural>.
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estratégia do grupo é apostar no gás como combustível de transição energética para
uma matriz de baixo carbono”. Porém, mais forte e esclarecedora é a afirmação sobre
os investimentos em capital fixo da empresa Engie no Brasil:
No primeiro momento o principal foco é participar das discussões regulatórias
do setor: estamos acompanhando o movimento [desinvestimentos] da
Petrobras e olhando para este mercado [de gás no Brasil], mas de uma forma
mais estratégica na parte regulatória, para termos o conforto de entrar neste
mercado. (POLITO; RAMALHO, 2016)

Por último, o executivo da empresa de gás diz que:
A empresa mira oportunidades em todos os segmentos da indústria de gás,
incluindo a área de estocagem – setor onde a Engie já atua na Europa – mas
ainda carece de regulamentação no Brasil [...] a questão está na precificação
do setor [de estocagem] no Brasil. Precisa-se de estocagem para garantir a
segurança de suprimento? Se precisar podemos precificar e desenvolver um
modelo de negócios. No momento estamos na parte de avaliação técnica
regulatória [...] Os terminais de regaseificação da Petrobras possuem “certa
sinergia” com o “know how” da empresa, mas reiterou que a decisão sobre
futuras aquisições dependerá dos avanços regulatórios. (POLITO;
RAMALHO, 2016)

As falas dos executivos deixam claro como se desenvolve a estratégia de
captura das infraestruturas que interessam aos oligopólios com apoio e participação
dos fundos financeiros globais. Começa com a desverticalização, que se desdobra
num processo transescalar com horizontalização setorizada e apoiada no sistema
financeiro. Como já foi dito, esse movimento leva a uma especialização maior e mais
oligopolizada por setor, com enormes ganhos de escala, que também depende da
menor regulação para que o capital dos fundos financeiros se aporte fisicamente em
termos de infraestrutura, agora no setor de óleo e gás do Brasil. Harvey (2013, p.483),
lembrando Marx, afirma que a infraestrutura não é móvel, por isso, as players
controladas pelos fundos lutam por flexibilidade para poder ter “liquidez” e, assim, o
capital poder, então, continuar o seu movimento de valorização dentro da dinâmica
geral da acumulação e da reprodução social (HARVEY, 2013, p.479). Isso explica
porque só a partir da intervenção e garantias do afrouxamento da regulação no
Estado-nação, sobre a localização da infraestrutura desejada, o capital (que é um
movimento) (HARVEY, 2013, p.477) aceita se deslocar na sua busca por valorização.
O afrouxamento da regulação no setor vai para além da área de gás. O fim da
obrigatoriedade de a empresa Petrobras ter participação mínima de 30% e ser
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operadora única na exploração dos campos dos pré-sal reflete as exigências já
comentadas sobre o acesso total e indiscriminado às infraestruturas do país e à
flexibilidade. Para isso, o capital e os oligopólios que atuam no setor pressionam ainda
pela suspensão do regime de partilha e pela volta exclusiva do regime de concessões
na exploração e produção de petróleo. Sobre o assunto, vale conhecer o que disse
um ex-diretor-geral da ANP, Haroldo Lima:
A Petrobras, sem ser operadora única, fora de tudo, como uma multinacional
qualquer, sem nenhuma regalia por ser brasileira, no pré-sal brasileiro por ela
descoberto, era inaceitável no projeto original do senador José Serra (PLS
131/15)”. Agora, a Petrobras ficou como “operadora preferencial” [...]
Na partilha, o óleo extraído por consórcio é propriedade da União,
diferentemente da concessão. O consórcio é administrado, qualquer que seja
o operador, por um Comitê Operacional (art. 22 Lei 12.351) que define os
planos de produção, de trabalho, de investimento e tudo que tem importância.
Metade deste Comitê, seu presidente – com voto de minerva e poder de veto
– são indicados pela Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA) 100% estatal. Por isso, o
pré-sal está sob controle.
A ameaça da desindustrialização, decorrente da produção excessiva de um
único produto, conhecida como a doença holandesa, poderia ser evitada. A
política de Conteúdo Local [PCL] não é de nenhuma empresa, é do governo.
As empresas, com frequência preferem pagar multas do que comprar bens
ou serviços locais, por várias razões.
Em 31 de dezembro 2015, o capital social da Petrobras tinha 51,3% privado,
dos quais 36% estrangeiro. A parte estatal é de 48,7%, dos quais a União só
tem 28,7%. A norueguesa Statoil, que comprou Carcará tem 67% estatal.
Quando descobriu o pré-sal, a Petrobras era 39% estatal. Pela cessão
onerosa, saltamos para os 48,7% atuais. (LIMA, 2016)

Sobre mudanças nos processos regulatórios do setor ainda, as petroleiras, as
corporações da área de engenharia, equipamentos e tecnologia, juntamente com os
fundos financeiros, também se aproveitam das vulnerabilidades decorrentes das
investigações da Operação Lava Jato para reduzir as exigências de conteúdo local
que eram executadas pela indústria naval, de equipamentos e empreiteiras,
impactando assim a tríade “Petróleo-Porto-Indústria Naval”. Na seção sobre o ciclo
petro-econômico, já foram comentados os itens que o Instituto Brasileiro de Petróleo
(IBP), que passou a ser o ancoradouro dessas demandas e interesses, vem
apresentando, sendo recebido pelo governo Temer para além da PCL. Em resumo, é
esta a lista de interesses: a) Relicitação dos poços que estão sem produção; b)
Unitização, ou direito de exploração completa também das áreas do entorno dos
blocos já licitados; c) Prorrogação dos contratos obtidos em licitação anterior para
depois de 2025; d) Suspensão das legislações do ERJ que cobram taxas e tributos
além do que acontecia antes de 2015; e) Liberação de recursos do BNDES para
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investimentos no setor seja através da Petrobras ou indiretamente, para contribuir com
a redução de custos de circulação e infraestrutura demandadas pelo setor; f) redução
do “gigantismo da empresa” 158, ou a favor da desintegração e desverticalização da
Petrobras, de que trata este subcapítulo.
Assim, analisando a situação atual e as perspectivas da indústria do petróleo
no Brasil, podem-se identificar potencialidades, desafios e riscos159. A situação atual
no 2º semestre de 2016 é muito confusa e de transição para um modelo liberal. Difícil
falar sobre ele quando se vive em meio a mudanças tão significativas. As recentes
descobertas de reservas do pré-sal no litoral brasileiro se inserem entre as mais
significativas do mundo. A do campo de Libra é uma das maiores e, por isso, gera
tantos interesses.160
Dentro desse cenário é possível dizer que há uma grande tendência, com
transferência de ativos e de mais leilões de áreas para exploração a ser feita pela
ANP, de que se aumente a participação de operadores estrangeiros no setor que
percebem que é hora dos investimentos anticíclicos para aguardar um novo ciclo do
petróleo. A linha política adotada parte do pressuposto de que o petróleo e os
combustíveis à base de carbono teriam vida útil curta e que, assim, seria correto e

Matéria do Valor em 10/03/2016. RITTNER, Daniel e RAMALHO, André. Pacote tenta levar
investimentos no setor de óleo e gás. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4474282/
pacote-tenta-levar-investimentos-ao-setor-de-oleo-e-gas>.
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Sobre o assunto mesa de debates com participação deste doutorando no 10º Congresso de
Petroleiros do Norte Fluminense (Congrenf), em Macaé, RJ, 17 de julho de 2014: “A atual
conjuntura e as perspectivas da indústria do petróleo e da Petrobras”. Matéria do site do SindipetroNF: “Brasil entre o capitalismo de estado ou o retorno ao neoliberalismo”.
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Uma análise mais apurada sobre o processo de desverticalização (desinvestimentos) do setor de
petróleo e gás no Brasil (e da Petrobras) precisará ser aprofundada adiante, já mais distante, em
termos de tempo do processo atualmente em curso, em meio às enormes crises econômicas e
políticas do país. Uma sugestão do ex-presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli Azevedo é de
que esta análise possa ser feita observando o tipo de infraestrutura que está sendo colocada no
centro do processo de desinvestimentos: a) Áreas em produção; b) Logística; c) Energia; d) Refino;
e) Distribuição; f) Biocombustíveis; g) Petroquímica; h) Fertilizantes. De certa forma, esta
classificação obedece o critério usado para a montagem da gestão da empresa durante seu
exercício na presidência da estatal. Para Gabrielli, as implicações de cada um destes tipos de ativo
para a empresa integrada de energia, assim como a estrutura e dinâmica dos setores são diferentes
e tem efeitos distintos sobre os ciclos petro-econômicos. Ele afirmou ainda que nesta fase do ciclo
(que ele já havia absorvido a denominação usada por esta pesquisa como petro-econômico) “está
sendo promovida uma abertura crescente de áreas de exploração para as IOCs, que são altamente
alavancadas, assim como uma busca de acesso ao mercado de equity, como emissões de ações
nas bolsas de valores”. Gabrielli disse ainda que “a busca segmentada atrai os fundos financeiros
por seus fluxos de receitas garantidos por contratos de longo prazo com os produtores e utilizadores
da infraestrutura”.

229

necessário produzir o máximo logo, antes que essas fontes energéticas se tornem
desnecessárias. O que parece um engodo e uma ilusão.
Sob a perspectiva de um aumento da presença de operadores estrangeiros no
setor de petróleo no país, é possível vislumbrar que, entre eles, podem estar as
petroleiras que hoje já atuam no litoral brasileiro como: Shell, Statoil, Total, Petrogal e
Chevron. É possível que a presença dos chineses se mantenha, mas no geral passe
a ser menor do que se apontava antes. Basicamente, o foco estará cada vez mais na
exploração e produção nas áreas da reservas do pré-sal.
Será um equívoco levar a desverticalização da Petrobras ao ponto de
abandonar a área de petroquímica, um “setor que mais representa o futuro do
petróleo” (LIMA, 2016). O desprezo pela área de refino e abastecimento, apesar dos
cenários previstos nos estudos da ANP, seria outra imprecisão, em troca apenas da
Petrobras ficar com menor dívida e consequentemente com menor espaço de
atuação, praticamente apenas como uma operadora de exploração de petróleo,
especialmente quando se observa a expansão do consumo de derivados que o
Gráfico 13 apresenta em relação ao país, consumo esse muito centrado na demanda
para o transporte de pessoas e materiais com 64,4%, segundo matriz do Ministério
das Minas e Energia. O consumo energético equivale a 90% do uso total do petróleo
no Brasil. O segundo maior uso é industrial com 11,4%, enquanto a geração de
energia elétrica é apenas o terceiro maior uso de derivados de petróleo no Brasil com
6,9%.
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Gráfico 13 - Participação das fontes de energia consumida no Brasil em
2014.

Fonte: Balanço Energético Nacional 2015161.

Tudo isso reforça a demanda por abastecimento de derivados. Até o ano de
2006, o Brasil ficou mais de três décadas sem implantar uma única refinaria, apenas
ampliando as já instaladas. Foram projetadas as refinarias Abreu e Lima (Rnest), em
Pernambuco, e a do Comperj, em Itaboraí (RJ), além das refinarias Premium I, no
Maranhão e II no Ceará, as quais foram descartadas em 2015.
No plano global, os indícios levam à interpretação de que a retomada de um
novo ciclo petro-econômico com fase de expansão do CPE possa se dar fortemente
entre 2020 e 2025. A BP Statistical 2035 prevê que:
1 - A procura global de energia tende a continuar aumentando em níveis que
dependem da economia mundial;
2 - A mistura de combustível tende a mudar significativamente com menor uso
do carvão, ampliação das energias renováveis e gás natural, mantendo firme o uso
combinado do petróleo.
3 - A taxa de crescimento de emissões de carbono tende a diminuir
bastante, dependendo das decisões e mudanças políticas.

Gráfico publicado em matéria do Valor em 28/01/2016. Queda do petróleo coloca renováveis em
risco no Brasil. CHIARETTI, Daniela. Disponível em:
<http://www.valor.com.br/brasil/4413510/queda-do-petroleo-coloca-renovaveis-em-risco-no-brasil>.
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Para a Opep, segundo o relatório “Cenário Mundial de Petróleo” divulgado no
início de novembro, os preços do barril de petróleo só subirão US$ 5 por barril no
médio prazo, atingindo US$ 60 em termos nominais em 2020. Esse é um valor US$
20 abaixo dos US$ 80 por barril que havia sido previsto em 2015 para o mesmo
período. Além disso, a Opep prevê que os preços baixos permitirão que a organização
ganhe mais mercado e possa ter sua fatia na oferta global ampliada dos atuais 34%
para 37%.162
No Brasil, um novo CPE exigirá fortes investimentos dentro de um dos
importantes eixos de desenvolvimento nacional, mas, nesta condição, o novo ciclo do
petróleo tende a encontrar o país com um outro desenho do setor, com menos
autonomia e mais dependência dos players globais. Como a cadeia produtiva do
petróleo tem forte capacidade de arrasto para outras atividades, dependendo das
condições quando do início de um novo ciclo petro-econômico, esta “puxada” poderá
levar ao aumento do fluxo de pessoas e materiais e à retomada pelo governo federal
do Plano Nacional de Logística, que chegou a prever antes da crise investimentos da
ordem de US$ 305 bilhões (SILVA, 2014).
No caso brasileiro, como a exploração e produção de petróleo é quase que
exclusivamente offshore, portos e indústria naval serão novamente ativados.
Considerando localização central em relação às fontes offshore das reservas do présal no litoral sudeste, essa região, especialmente o ERJ, poderá ter nova e grande
movimentação. Tudo isso não se trata de prognósticos, mas de tendências que a
observação empírica e a interpretação permitem descrever.
Dessa forma, no segundo e terceiro capítulos desta tese, serão analisadas as
relações que a indústria do petróleo foi desenvolvendo ao longo deste meio século,
as necessidades que demandou dos sistemas portuários e marítimos e como esse
processo foi constituindo novas territorialidades e regionalidades no Brasil, em
especial sobre o espaço do Estado do Rio de Janeiro.

Matéria na coluna What´s News, Dow Jones. Recuperação do petróleo será lenta, prevê Opep.
FAUCON, Benoit. Republicado pelo Valor, em 09/11/2016, P.B9. Disponível em: <
http://www.valor.com.br/impresso/wall-street-journal-americas/recuperacao-do-petroleo-sera-lentapreve-opep>.
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2 A INTER-RELAÇÃO PETRÓLEO-PORTO COMO PARTE DAS ARTICULAÇÕES
DOS PODERES ECONÔMICOS E POLÍTICOS NA ECONOMIA GLOBAL

O petróleo não teria se tornado uma mercadoria especial e indispensável ao
mundo moderno se não tivesse mobilidade para ser levado cru ou sob a forma dos
seus milhares de derivados aos mais diversos pontos do planeta. Em razão disso,
considerando a afirmação de Klare (2008)163 de que 2/3 de todo o petróleo do mundo
utilizam a via marítima para serem transportados, os portos passaram a ser
indispensáveis para esse movimento intercontinental. Os Estados mais ricos e com
maior poderio militar que disputam a hegemonia sempre buscaram dominar o mar,
seja pelas questões militares de antes ou pelas razões acrescidas hoje vinculadas aos
interesses das trocas comerciais. Observando esses fatos que se complementam,
torna-se pertinente afirmar a importância dos sistemas marítimos e portuários de
forma geral. Em particular, também se identifica como essa inter-relação foi conferindo
ao petróleo uma enorme mobilidade, fato fundamental para que esse tipo de energia
a ele vinculado se tornasse paulatinamente a mais importante e cobiçada fonte do
mundo.

2.1 Porto-petróleo: uma relação biunívoca164

O fato de o petróleo ser uma mercadoria entre as cargas mais transportadas
do mundo permite afirmar que possui uma relação biunívoca com os portos. Relação
que serve então para explicar a correspondência e a grande dependência que o
petróleo tem como mercadoria de possuir mobilidade e ser assim transportado entre
os continentes. Dentro dos continentes, a alternativa de transporte pelos pipelines
(oleodutos) tende a ser mais barata. De outro lado os dutos dependem da complexa
e cada vez mais conflituosa engenharia de instalação subterrânea, considerando que
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KLARE, Michel T. (2008). A nova política da energia.

Relação biunívoca é uma relação matemática que associa cada elemento de um conjunto com um
único elemento de outro conjunto e vice-versa. É uma relação de correspondência.
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impactam extensas áreas nas comunidades por onde passam. Como os navios
petroleiros são cada vez maiores e transportam grandes volumes dessa mercadoria,
o custo do frete pela via marítima foi se tornando relativamente barato e de viabilidade
mais rápida. O uso dos sistemas navais, porém, depende necessariamente dos
sistemas portuários com estruturas de movimentação de cargas em seus terminais e
reservatórios.
Hoje, mais de quatro mil navios petroleiros165 cruzam os oceanos levando
petróleo das áreas de produção até os lugares de refino, e depois, já como derivado,
ajudando na sua distribuição. Os portos foram, assim, instalando em grande
quantidade os seus terminais especializados em movimentar e estocar grandes
cargas de petróleo e derivados. Os maiores portos do mundo, com extensos terminais
e reservatórios de grandes volumes, têm, na movimentação dessa carga, uma de suas
principais fontes de receita e especialidade. O aumento da demanda e a concentração
dos reservatórios nas instalações de um único porto por país ou região reduzem
enormemente os custos da logística do transporte.
A existência de grandes terminais e reservatórios nos portos para o petróleo
cru e derivados foi ampliando, a fim de atender uma demanda crescente, os riscos e
as incidências de grandes explosões e incêndios (caso dos portos de Santos e Tiajin
na China, em 2015166). Essa realidade foi justificando, em grande medida, o
surgimento da mais nova geração de portos (5ª geração). Eles demandam grandes
retroáreas e, por essa razão, são agora instalados fora dos grandes centros urbanos.
A implantação de novos portos litorâneos em áreas menos densas em termos de
população e com grandes áreas para reservatórios e para a instalação de outras
indústrias gerou as Áreas de Desenvolvimento Marítimo e Industrial (MIDAs167) ou os
165

KLARE, Michel T. (2008). Ibidem.

Explosões e incêndio no Porto de Santos no dia 2 de abril e na China em 12 agosto, ambos em
2015, provocaram graves impactos para as cidades onde se situam. O acidente no Porto de Tiajin,
na China, o 9º maior do mundo foi mais grave e produziu mais de 114 mortes e mais de 700 feridos
numa instalação de armazenamento de derivados de petróleo. Os residentes num raio de até 3 km
tiveram que ser retirados de seus domicílios, três dias depois do acidente. A área foi contaminada
por cianeto de sódio após o incêndio, produto que se torna inflamável em contato com a água ou ar
úmido. Disponível em: < http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/sobe-para-114-numero-demortos-em-explosoes-de-tianjin-na-china.html>. O incêndio no Porto não produziu mortes, mas
gerou danos respiratórios à população e levou vários dias interrompendo a movimentação de cargas
e o trânsito no entorno dos terminais. Disponível em: < http://g1.globo.com/sp/santosregiao/noticia/2015/04/incendio-atinge-industria-no-bairro-alemoa-em-santos-litoral-de-sp.html>.
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MIDAs – Maritime Industrial Development Areas (Área de Desenvolvimento Marítimo e Industrial).
O Conceito de MIDAs ou ZIP (Zona Industrial Portuária) foi usado pela primeira vez em 1979, pelo
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Portos-Indústrias (ZIP), fato que se dá não apenas para conferir mais fluidez ao
transporte, como também para reduzir para a população os impactos e os riscos que
cresceram nos portos mais antigos construídos junto às cidades.
Em meio a esse processo, a nova geração de portos passou a contar cada vez
mais com a instalação de refinarias e de complexos petroquímicos168. A proximidade
dessas indústrias, uma da outra, foi conferindo economicidade por redução de custos
de logística que assim passa a ser importante para a atividade posterior ao
processamento de petróleo, já na condição de nova mercadoria a ser consumida.
Nesse processo, os grandes portos foram também se especializando e instalando
usinas geradoras de energia elétrica, em grande parte usinas termelétricas (UTEs),
que se utilizam do petróleo já existente nos reservatórios desses portos.
Dessa forma, os portos se tornaram também bases para grandes projetos de
geração de energia elétrica, consumida em boa parte pelas próprias indústrias
instaladas nessa nova geração de portos, ampliando ainda mais a economicidade e
os retornos com o investimento em capital fixo, a partir desse novo conceito. Desse
modo se reduz o volume de capital necessário para a construção das Condições
Gerais de Produção (CGP)169 quase sempre bancado pelo Estado por meio dos
governos nas diversas escalas.

geógrafo francês VIGARIÉ, André no capítulo IV (P.130-150) do livro Ports de Commerce ET Vie
Littorale, Colection Editora Hachette Université. Paris. O conceito aparece depois em dois livros
organizados pelo geógrafo inglês especializado em transportes e professor da University Of
Southampton, HOYLE, Brian. Em 1984, HOYLE, B.- HILLING, D. Seaports systems and spatial
change tecnology, industry and development strategies, Chichester, Ed. John Wiley and Sons.
Londres. Depois, em 1996: Cityports, Coastal Zones, And Regional Change – International
Perspectives on Planning and Management. Part IV. P.211-270. Willey. Londres.
Adiante será apresentado o caso do Porto de Roterdã na Holanda, o maior porto Europeu que
possui não apenas terminais e reservatórios, mas cinco refinarias de petróleo, além de indústria
petroquímica para a produção desses insumos.
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Condições Gerais de Produção conceito marxista, desenvolvido por Lojkine (1981) e por ele
definido como a relação entre a unidade de produção, o processo de produção e a circulação do
capital. Lencioni (2007) destaca que Marx define o consumo em três tipos: produtivo, individual e de
luxo. O consumo individual diz respeito à reprodução da força de trabalho; o consumo de luxo é
também individual, contudo se trata de bens supérfluos. Ela observa, ainda, que o consumo
produtivo se dá no campo da reprodução dos meios de produção (máquinas, matérias-primas,
energia, escolas, hospitais etc.), “se situa no âmbito do consumo coletivo”. Lencioni (2007, p.2-3)
observa ainda que: “relação entre o consumo produtivo e o processo de produção e circulação do
capital não se dá de forma direta, mas mediada por aquilo que Marx denominou de condições gerais
de produção. São as condições gerais de produção, portanto, que articulam o consumo produtivo
(consumo coletivo) ao processo de produção e circulação do capital. Dizendo de outra forma, a
relação entre o processo imediato de produção (A) e o conjunto da produção e circulação do capital
em geral (B) se dá por meio das condições gerais de produção. Essas condições articulam,
portanto, A e B (LENCIONI, 2007, p. 2-3).
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Além dos portos com seus terminais e reservatórios para movimentação e
beneficiamento do petróleo, há que se considerar o avanço da necessidade mais
recente deles, servir de base de apoio para a exploração offshore (fora do continente).
Embora atualmente ocorra de forma mais concentrada no litoral do Brasil no Atlântico
Sul, a exploração nos mares acontece também em diversas outras partes do mundo:
no litoral africano em Angola e na Nigéria, no Atlântico Sul; Atlântico Norte: Golfo do
México, (com exploração deste, dos EUA e planejada em Cuba); na Europa, no Mar
do Norte: Reino Unido, Holanda e Noruega, e ainda e ao Sul, no Mediterrâneo, tanto
na Espanha quanto ao Norte da África, próximo ao Egito; no litoral do Oriente Médio,
no Baku, Azerbaijão e Rússia, no Mar Cáspio e Mar Ártico (Barents); no sul da Ásia,
no Mar da China e Tailândia etc. Esse tipo de exploração (perfuração e produção)
demanda uma enorme movimentação de cargas para as sondas, plataformas e
navios. São centenas de embarcações especializadas de diversos tipos e funções. As
embarcações servem para instalar, operar e manter equipamentos e dutos com
movimentação de diferentes tipos de cargas e em certos pontos com profundidades
cada vez maiores e variadas. Executam, assim, complexas atividades submarinas
(que acontecem a dezenas e centenas de quilômetros de distância), hoje englobadas
por um setor que passou a ser chamado de engenharia submarina (ou simplesmente
subsea) e que se utiliza de robôs, guindastes, conjunto de válvulas, tubos, etc. Tudo
isso é movimentado entre os pontos de exploração/produção e os portos por meio
dessas embarcações, que demandam apoio de bases portuárias que ofereçam esse
tipo de logística. Adiante será explicado o desenvolvimento do fenômeno do
gigantismo naval e portuário, assim como a evolução das gerações de portos até o
MIDAs (VIGARIÉ, 1979; HOYLE, 1984 e 1996).
Para dar conta de atender a navios especializados e para a manutenção e
guarda dos equipamentos das fortes empresas de engenharia de petróleo, essas
bases portuárias precisam possuir amplos píeres e retroáreas. Os serviços de apoio
logístico à exploração offshore são bastante especializados e altamente valorizados e
remunerados, como tudo no setor de petróleo. Por isso, passam a ser motivo de
interesse por parte dos grandes fundos financeiros, que buscam altas lucratividades
e que passaram a enxergar a infraestrutura portuária como boa oportunidade para
investimentos de capital fixo em instalações que visam atender variadas demandas
de logística. Essas demandas vão desde a movimentação de cargas conteinerizadas
e granel sólido e líquido, do apoio à exploração de petróleo, até o uso como base para

236

complexos industriais e energéticos, ligando os interesses das cargas movimentadas
com a produção e a logística de distribuição. Os portos atendem à movimentação
crescente de cargas entre os continentes e as nações, a qual é fruto da reestruturação
produtiva mundial neste momento de hiperglobalização dos mercados. Além disso, os
portos são cada vez mais indispensáveis no comércio entre nações e mesmo
internamente nos países mais extensos em área, para distâncias superiores a dois mil
quilômetros.

2.2 Porto e petróleo e suas relações nas diferentes escalas e dimensões

Os portos, como se sabe, têm enorme importância para o desenvolvimento do
capitalismo e para a expansão de suas fronteiras desde a Revolução Industrial até os
dias atuais. A substituição paulatina do carvão pelo petróleo passou a demandar ainda
mais o uso das instalações portuárias. Neste caminho histórico é possível ver como a
circulação periferia-centro das matérias-primas — e o inverso, centro-periferia de
produtos industrializados — marcam ainda hoje as trocas comerciais, agora em um
mundo globalizado e cada vez menos controlado pelos Estados-nação.
Logo depois da 2ª GM, os portos ampliaram sua importância para os negócios
e sofreram grande modernização tecnológica através da automação, do aumento do
porte dos navios e, a seguir, do processo de conteneirização, no exato momento em
que a Ásia (Japão, e depois China) despontava com fortes bases industriais na
condição de produtora mundial, num mercado em expansão e de forte redução de
custos dos transportes. A relação do fluxo de mercadorias intercontinental mais à
frente vai se somar à ampliação vertiginosa do transporte de petróleo via marítima,
com o objetivo de suprir as demandas por energia e oferecer habitabilidade para
algumas regiões inóspitas, além de movimentar a indústria em todo o mundo.
Os portos vão se tornando ainda mais importantes quando as fontes de petróleo
deixam de estar localizadas no continente e passam a ser descobertas offshore, fora
do continente ou nos oceanos. Assim, além do transporte intercontinental realizado
por milhares de petroleiros, os portos com seus píeres e terminais passam a ser base
de apoio para a produção de petróleo no mar. Navios rebocadores, lançadores de
cabo, de suporte de emergência, entre outros, passam a prescindir dos portos para
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suas operações. Estes começam a ter necessidade de possuir bases de
manutenção/construção naval para reparo de plataformas e demais embarcações e a
atrair estaleiros para sua retroárea. Assim, distritos industriais passaram a surgir em
novos portos mais afastados das cidades e com disponibilidade de retroárea, assunto
que será objeto de descrição e análises na terceira parte desta tese.
Um dos objetivos desta tese é demonstrar que porto e petróleo são duas
atividades fortemente interligadas, que se articulam em cadeias e redes. De certa
forma, são complementares e servem de base para outras atividades tanto industriais
quanto de serviços, comércio, militares e defesa nacional. A análise desse
imbricamento não é simples, exige a observação de seus percursos nas diversas
escalas com os registros de fluxos e atividades de transformação na economia.
Cabe destacar que o sistema portuário não afeta o ciclo petro-econômico (que
diz respeito a preços), mas é de certa forma afetado por ele, ou pelos ciclos mais
gerais da economia – por serem instalações fixas - por conta da maior ou menor
movimentação e circulação de cargas, incluindo o petróleo e seus derivados. A maior
demanda de petróleo e derivados pode exigir mais instalações de terminais portuários,
mas tendo sido construídos (capital fixo), eles apenas podem ter mais ou menos
movimentação de cargas. Como as construções e as instalações de terminais
portuários exigem períodos de tempo maiores, as suas existências tendem a guardar
mais relação com os prazos mais longos, que caracterizam as decisões e os planos
estratégicos de governos e/ou corporações.
Usando a análise do “sistema-mundo” (WALLERSTEIN, 2007), é possível
compreender a história do capitalismo, os labirintos do capital por onde transita mais
que óleo, ancorados em bases mais fortes e poderosas que os portos que lhe servem
de apoio e transporte. O percurso e o avanço do capitalismo articulam forças, ações,
atores e poderes que articulam fortes setores da economia numa espécie de circuito
espacial: porto-petróleo-energia. Porto e petróleo são setores da economia moderna
atuando no Circuito Superior da Economia (SANTOS,2008), que possui estrutura
altamente concentrada e centralizada, com relações crescentes e fortemente
interligadas

ao

comércio

global,

uma

das

fortes

características

da

contemporaneidade.
O porto como infraestrutura pode ser visto como sustentação da espinha dorsal
da globalização por meio de suas enormes trocas comerciais conteinerizadas e
granelizadas. Em paralelo, o petróleo e o gás, que hoje continuam como principais
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fontes de energia no planeta, permanecem como importante razão para as disputas
comerciais e políticas com forte relação com a geopolítica e a disputa por controles e
hegemonias.
O petróleo ajuda a redesenhar o uso do território (para além dos Estadosnações e continentes) e, cada vez mais, também os mares (base para a circulação
dos navios) a partir dos portos marítimos. Como anteriormente comentado, os portos
vêm sendo paulatinamente transformados em bases fundamentais de apoio para a
extração offshore e para o transporte antes e/ou depois do beneficiamento.
A relação entre porto e petróleo acontece não apenas nas bases de exploração
offshore, mas também nas regiões que precisam de portos para receber e beneficiar
o óleo extraído onshore para consumo interno nos países. Atualmente, cerca de dois
terços do petróleo produzido e comercializado no mundo chegam aos países
importadores pelo mar. Estima-se que hoje mais de 2,4 bilhões de toneladas de óleo
circulem pelos oceanos em cerca de 3.500 petroleiros. Segundo Michael Klare
(2012)170, nas últimas quatro décadas, o comércio marítimo mundial quadriplicou. Um
total de 90% do comércio mundial e dois terços do petróleo é transportado pelo mar.
Para Klare, as rotas marítimas e a infraestrutura costeira que as apoiam são a tábua
de salvação da atual economia global.
Como já foi dito, a grande maioria dos portos do mundo possui bases instaladas
para estoques, beneficiamento (refino) do petróleo e usos para geração de energia.
Produzido em diferentes partes do mundo e transportado por grandes navios
petroleiros, o petróleo foi se firmando como fonte básica para geração de energia e
industrialização. Além do transporte do petróleo e seus derivados em navios
petroleiros, existe também o crescente transporte do gás natural liquefeito (GNL ou
LGN) em navios especiais, que demandam a utilização dos sistemas portuários, por
ser onde a maioria dos reservatórios, unidades de regaseificação e, com muita
frequência, as usinas termelétricas de geração de energia a partir do uso desse gás
se instalam.

KLARE, M., 2012. Artigo no site TomDipspatch.com em 13 de março de 2012. “Os altos preços da
gasolina vieram para ficar”. Disponível em:<http://www.tomdispatch.com/blog/175515/
tomgram%3A_michael_klare%2C_why_high_gas_prices_are_here_to_stay.>.
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2.3 Portos como complexos logísticos e etapa intermediária entre a produção e
o consumo

Os portos como complexos de infraestrutura situam-se na etapa intermediária
da tríade marxiana como circulação entre a produção e o consumo. Essa etapa de
radicalização da intensidade dos fluxos materiais decorrente da reestruturação
produtiva e do processo de globalização tende a praticamente se misturar e se
confundir com as outras duas etapas. Assim, ela se encurta, em tempos e custos,
numa revolução que o mercado passou a chamar de logística. Esse assunto remete
ao fenômeno do gigantismo naval que se desdobra no gigantismo portuário abordado
posteriormente.
Assim como a mercadoria especial petróleo, os portos possuem, desde as
grandes descobertas, um papel importante nos processos de colonização,
organização e crescimento das cidades pelo mundo. As principais cidades dos
colonizadores e das colônias surgiram da necessidade de articulação com o sistema
marítimo durante ciclos econômicos.
No Brasil isso é ainda mais evidente quando se observam os seguidos ciclos
do açúcar, do café, da mineração e do atual complexo agroexportador vinculado
especialmente à soja e à carne. Todos esses ciclos, dessa maneira, estiveram
associados direta ou indiretamente a portos importantes como o de Salvador, de
Recife, do Rio de Janeiro e de Santos. Na realidade, a modernização da economia
brasileira surge mais fortemente a partir do fortalecimento do complexo
agroexportador, entre 1890 e 1930, quando se produziu a primeira grande
transformação nas estruturas portuárias brasileiras, passando dos antigos trapiches
aos píeres para atracação de grandes navios. Posteriormente, a partir da década de
50, com a consolidação da primeira industrialização e boom de crescimento
econômico, demandam novas estruturas portuárias, que se seguem com o advento
dos contêineres, nos anos 1970, no bojo das dinâmicas econômicas geradas pelo II
— Plano Nacional de Desenvolvimento, alterando radicalmente a estrutura dos portos
tanto nos cais de atracação quanto nas retroáreas.
Para Harvey (2001), em nível mundial, foi justamente nos anos 1970 que o
transporte marítimo sofreu uma verdadeira revolução que se traduziu concretamente
no aumento da capacidade dos navios por ganhos em velocidade e por uma
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diminuição significativa do custo do frete, contribuindo para o encurtamento relativo
das distâncias para as pessoas, mercadorias e informações. Como consequência, nas
últimas quatro décadas, o comércio mundial quadriplicou.
A evolução mais recente dos sistemas portuários marítimos no mundo pode ser
descrita em fases ou gerações bem evidentes. Entre os especialistas há variações
sobre as etapas e os períodos dessa classificação, mas, sinteticamente, a
classificação dada pela professora Rosa Castejón (2009) pareceu apropriada para
explicar a relação ascendente e relativamente recente dos sistemas portuários na
atual fase de reestruturação produtiva e globalização. Essa categorização também
ajuda na análise da relação petróleo-porto. A professora Castejón171 apresenta o
quadro classificatório (Figura 21) em seu curso de Geografia Portuária na Faculdade
de Geografia da Universidade de Barcelona:
Figura 21 — Evolução das gerações dos portos marítimos.

Fonte: Slide 23/89. Apresentação CASTEJÓN, R. (2009) Curso de Geografia Portuária da
Faculdade de Geografia da Universidade de Barcelona, UB.

Referência citada em material didático do curso de Geografia Portuária-2 ministrado pela
professora Rosa Castejón Arqued, na Faculdade de Geografia da Universidade de Barcelona. Slide
23/89. Material repassado pela professora a este autor durante entrevista de pesquisa, quando
realizava estágio de doutoramento na referida faculdade da UB, no 2º sem. 2014. Disponível em:
<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/6961>.
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Como pôde ser visto, a classificação parte da década de 50 do século passado
— considerada como 1ª geração — identificando que, até ali, o transporte se baseava
em dois principais modais: ferroviário e marítimo. Além da tradução, este autor incluiu
algumas breves informações ao quadro das características dessas quatro fases ou
gerações de portos marítimos elencadas por Castejón (2009). A maior parte da
descrição é autoexplicativa. Outras serão abordadas mais profundamente ao longo
dessa segunda parte da tese. Porém, vale a pena chamar a atenção para alguns
pontos que serão analisados após o detalhamento sobre as características das quatro
gerações de portos marítimos. Antes disso, é importante salientar que o período em
que a evolução aconteceu nos países centrais não é o mesmo nos países da periferia
do capitalismo. Mais à frente esta tese fará referência à evolução do transporte
marítimo no Brasil em quadro relativamente similar nas características, mesmo em
tempos posteriores.
Quadro 12 – Características das 4 gerações de portos.
Características das gerações de portos de portos marítimos
1ª Geração: Antes de 1950
Interface entre dois principais modais de transporte
- Não havia estratégia de desenvolvimento portuário;
- A movimentação e a armazenagem no porto eram desenvolvidas junto aos cais de
atracação (moles), e as atividades profissionais ali desenvolvidas eram
justapostas;
- Foco da gestão portuária era na oferta e não nos que demandavam o transporte.

2ª Geração: da Década de 50 ao final dos anos 70
Centro de transportes e atividades industriais e de comércio
- Desenhada estratégia de expansão do volume a ser transportado;
- Constituição paulatina com a expansão das ZIPs (Zonas Industriais Portuárias),
com a
incorporação de atividades de transformação industrial e serviços a embarcações e
com
a ampliação das áreas retroportuárias;
- Ampliação da zona de serviços portuários;
- Aproximação dos portos aos seus usuários num movimento que redunda na
constituição
da “comunidade portuária”;
- A relação cidade-porto começa a se reduzir.

3ª Geração: 1980-1990
Centro de transportes integrado e plataforma logística para comércio internacional
- Estratégia de desenvolvimento passa a ter orientação comercial;
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- Distribuição das mercadorias, atividades logísticas, centros de distribuição — ZAL
(Zona de Apoio Logístico) — com galpões para o desenvolvimento de operações
que agregam valor adicional às mercadorias transportadas;
- Introdução da desburocratização, informatização com sistema EDI — início do
conceito
de “porto sem papel”;
- Racionalização do espaço portuário;
- Comunidade portuária passa a atuar de forma conjunta e coordenada;
- Volta a se estreitar relação entre cidade e porto.

4ª Geração: desde a metade da década de 90
Rede de Portos
- Estratégia de internacionalização e diversificação das atividades (especialização);
- Organização de forma diferenciada da mão de obra dos transportadores de carga;
- Implantação das redes de informática (EDI) integrada com os centros portuários
dando e
reforçando a configuração em rede;
- Busca de áreas portuárias para empresas estrangeiras;
- Cooperação entre comunidades portuárias articulando ainda mais a rede de
portos;
- Colaboração e sinergia porto-cidade.
Elaboração do autor. Fonte Castejón (2009). Material didático do Curso de Geografia Portuária na
UB, slides 24 a 27/89.

Como se pode verificar, essa evolução dos portos marítimos guarda muita
similaridade com o processo de reestruturação produtiva como um todo, dentro da
evolução da produção capitalista que pode ser resumido em algumas características:
a)

Massificação e expansão (gigantismo);

b)

Simplificação e racionalização da intervenção — ou do trabalho — bem
expressa no fim da “justaposição de atividades profissionais”;

c)

O comércio ganha centralidade — amplia-se para a internacionalização
— o longo curso —, e a atividade de transporte ganha nomenclatura
mais sofisticada: logística, para incorporar ao conceito do movimento
essas novas concepções;

d)

A busca de mais-valor na circulação da mercadoria não se expressa
somente no tempo menor que busca uma tendência a zero de
maximização completa pela rapidez e fluidez das cargas, mas também
na quase mistura da produção junto às cargas nas ZALs;

e)

Tendência da especialização dos terminais e também na concentração
das atividades por corporações que passaram a controlar as cargas, à
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medida que tiveram acesso ao sistema da rede de portos, informatizada
e online.
Boa parte desse processo será discutida com mais profundidade nas demais
seções deste segundo capítulo da tese. Uma das características citadas nos quadros
da 3ª e 4ª geração dos portos marítimos (Quadro 12) apresenta uma discordância que
merece um breve comentário. Trata-se da relação porto-cidade, que a autora identifica
como se reduzindo na 2ª geração (entre as décadas de 50 e 70), mas que Castejón
(2009) interpreta como de uma reaproximação e maior sinergia entre o sistema
portuário e a cidade nas gerações mais recentes até os dias atuais. Isso é uma
realidade, considerando que os portos antigos, os quais geraram as cidades ao seu
redor e tiveram seus armazéns e espaços reduzidos, levaram inicialmente a uma
degradação das regiões centrais dessas cidades em consequência do não uso de
algumas dessas áreas, o que, aliás, está literalmente descrito na 3ª geração como
“Racionalização do espaço portuário”.
O desdobramento com o tempo foi a reformatação desses espaços para uso
imobiliário, corporativo, de lazer e cultural, como áreas que multiplicaram seu valor
por conta das intervenções urbanísticas dos governos locais. Sob este ponto de vista,
sim, parte da cidade voltou a se relacionar com o mesmo espaço, porém não mais
como área portuária, mas espaço reconfigurado, mesmo mantendo algumas das
antigas

características

defronte

aos

espaços

marítimos.

Para

ampliar

o

questionamento sobre esse aumento da sinergia, há que se registrar que áreas menos
urbanizadas, portanto fora das cidades e com grandes espaços para retroáreas
também defronte ao mar, passaram a ser escolhidas pelo capital para criar os novos
ZIP ou MIDAs. Adiante esse assunto será mais comentado, porém, desde já, registrase o afastamento cada vez maior (quase como exigência e mesmo incompatibilidade
de coexistência) entre esses novos portos que exigem máxima fluidez, integração e
proximidade com a produção industrial e outros modais logísticos.
A movimentação e armazenagem de cargas eram ainda tradicionais e não
organizadas. As atividades profissionais no porto eram justapostas e desenvolvidas
junto aos cais de atracação (moles), e o foco da gestão portuária era a oferta e não a
demanda pelos transportes.
Com base nessa análise da evolução dos portos marítimos no mundo, é
interessante observar que no Brasil esse processo é mais recente. Com a crise dos
anos 1980, conhecida como a década perdida, a recessão econômica colocou os
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portos em um compasso de espera, o qual só foi superado quando foi dedicada
atenção aos corredores de importação/exportação e foram instalados terminais de
contêineres (tipo Tecon) junto de terminais de granéis líquidos e sólidos. Nesse
processo, na década de 90, alguns portos tornaram-se incapazes de se adaptar por
não possuírem retroáreas capazes de receber esses terminais, o que obrigou os
investimentos a se direcionarem para outras áreas, ou seja, para a construção de
novos portos.
Da década de 90 em diante, o processo da modernização e da automação
avançou e se radicalizou desembocando nas mudanças dos marcos legais e
institucionais para dar conta das novas demandas — Lei dos Portos/1993 e, mais
recentemente, a Lei Federal Nº 12.815/2013172 (ex-MP Nº 595 dos Portos). As duas e
subsequentes legislações criaram condições jurídicas para a participação do setor
privado nos portos, que eram eminentemente públicos, seja sob a forma de concessão
ou sob a forma de terminais privativos que, na lei de 2013, passaram a ter a
possibilidade de transportar quaisquer cargas e não apenas do proprietário do
terminal.
De forma esquemática, a tipologia dos portos marítimos que foram sendo
implantados pelo mundo, com uma defasagem de tempo foi sendo reproduzida ao
longo do desenvolvimento da economia brasileira em sua relação com as demais
nações, para as trocas e fluxos comerciais, mesmo que “desiguais e combinados”
(“troca desigual” por SODRÉ, N. 1999, p.28). Assim, seria possível resumir e
classificar a existência de cinco gerações de portos no mundo que se reproduzem
também no Brasil. Essas gerações, com identificação dos períodos temporais,
espaços geográficos e características dos fluxos a que serviam ou servem,
encontram-se apresentadas no Quadro 13, que mostra a evolução dos portos no
Brasil.

172

Lei dos Portos. Lei Federal nº 12.815/2013.
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Quadro 13 - As gerações de portos no Brasil: 1900 – 2000.
Gerações de Portos no Brasil
Geração de
Portos Marítimos
- Brasil
1ª Geração
2ª Geração
3ª Geração
4ª Geração:
TECONs
(Conteneirização)

5ª Geração:
MIDAs
(Porto-Indústria)

Período

Localização

Usos e
Observações

1900-1920

Rio de Janeiro e
Pernambuco
Rio de Janeiro e
Santos
Rio de Janeiro e
Santos
Rio, Santos,
Itaguaí, Rio
Grande,
TESC, TCP,
Salvador, Suape e
Pecém
Suape, Pecém,
Vila do Conde,
Itaqui, Açu e Rio
Grande

Exportação agrícola

Pós-2ª Guerra 1946
2ª metade da
década de 1970
Décadas de 1980
e 1990

Tem impulso a
partir de 2004
com Porto de
Suape

Elaboração do autor. (PESSANHA et. al.2013)

Industrialização marco é a CSN
II PND – Refinarias,
Montadoras
Maiores Áreas e
Maiores Calados –
ampliação uso
petróleo
Distrito Ind.,
Petróleo, GN,
Petroq. En. Elétrica
e Intermodal
Transportes

Os períodos usados na classificação são aproximados, pois há diferenças por
região e portos. O recorte do autor, no entanto, tem uma perspectiva nacional, na qual
os portos mais relevantes influenciam mais no recorte temporal. Espacialmente, antes
do século XX, o uso dos portos começa pela Bahia. Porém, a maior parte dos estudos
sobre a situação e a tipologia portuárias no Brasil considera mais fortemente o período
a partir da República e da virada do século XIX para o século XX, com a modernização
do Porto do Rio de Janeiro e depois o de Santos. A partir da década de 70 (4ª e 5ª
gerações) é que a modernização e o uso de outros portos e terminais portuários
ganham relevância dentro da classificação geral. É oportuno registrar que essa
evolução da tipologia dos portos não elimina a convivência de portos de gerações
mais novas com portos de gerações anteriores173. No mundo, a 5ª geração de portos,
os MIDAs ou ZIPs, ou ainda os complexos logístico-portuário-industriais — aos que
mais se refere esta tese — começa a ser planejada e organizada entre as décadas de
80 e 90 (VIGARIÉ, 1979; HOYLE, 1984 e 1986).

TESC – Terminal Portuário de Santa Catarina. TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá.
CSN – Cia. Siderúrgica Nacional. GN – Gás Natural.
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Também contribui para a expansão dos portos para a 5ª geração, do tipo
MIDAs, o deslocamento verificado no centro do dinamismo econômico mundial do
Atlântico para o Pacífico. As mudanças relativamente recentes centradas nas
economias dos países membros do grupo denominado BRICS (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul) fizeram com que as demandas por commodities como o minério
de ferro e a soja, entre outras, levassem a uma recuperação da economia mundial e
também à necessidade de novos layouts de portos.
Os layouts desses novos portos passam a ter que prever a concentração de
cargas e commodities em portos de distribuição (do tipo hub-ports), portos
concentradores de atividades com retroáreas maiores para alocar contêineres e
granéis. O maior exemplo desse tipo de porto, em nível mundial, é o Porto de Roterdã,
que se destaca entre os portos da Europa.
Monié e Vidal (2006) destacam a integração produtiva da indústria aos portos
e às cidades como uma consequência da reorganização mundial dos espaços
produtivos. Os autores destacam o surgimento de dinâmicas comerciais específicas
como um dos principais fatores que contribuíram para a nova estrutura de portos, os
novos métodos de movimentação de cargas, a utilização de guindastes sofisticados,
computadorizados e automatizados que demandam mão de obra mais capacitada e
para o surgimento de navios maiores e engenharia naval inovadora que levaram à
maximização do transporte de contêineres. Tudo isso acaba por também influenciar o
entorno dos portos, suas atividades produtivas, seus serviços e sua hinterlândia que
será abordada no terceiro capítulo desta tese.
Assim, foi que, a partir desse conjunto de transformações, surgiu essa nova
geração de portos dentro da tipologia do sistema portuário mundial. A lógica utilizada
no conceito foi a de unir as principais atividades do porto em área distante dos centros
urbanos para oferecer mais fluidez à movimentação dos diferentes tipos de cargas a
granel, como petróleo, ferro, soja etc., e cargas em contêineres, junto da produção
industrial, numa área de distrito, articulando-se as logísticas de ambas com o objetivo
de proporcionar ganhos no transporte de insumos, fabricação e destinação final dos
produtos com maior valor agregado.
A intensa e crescente utilização dos terminais portuários para movimentação e
estoque de petróleo e derivados foi ampliando a necessidade de se possuírem
maiores retroáreas, considerando que os tanques de combustíveis, por questões de
segurança, precisam estar distantes de outras movimentações portuárias. Os graves
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casos de incêndio entre 2015 e 2016 nos portos de Santos no Brasil, especialmente
o de Tiajin na China, reforçam essa preocupação e tendência174. Além disso, na 5ª
geração de portos, a sua condição de porto-indústria como forma de reduzir custos de
movimentação de cargas (just-in-time) levou ao uso de maiores retroáreas para a
instalação de plantas petroquímicas, as quais têm, no petróleo e no gás natural, seus
insumos básicos. O fato de essas plantas se situarem nos portos também facilita o
escoamento dos produtos petroquímicos ou o seu uso como novos insumos para a
produção de plásticos, PVC etc., em plantas que podem ser instaladas no próprio
distrito industrial junto aos portos. Além disso, o fato de existirem estoques de
combustíveis e demandas de energia elétrica para atender à produção nas fábricas
do distrito industrial também leva aos investimentos para implantação de usinas
termelétricas nessas mesmas áreas dos portos-indústrias. Dessa forma, os ganhos
gerados pela localização integrada dessas atividades convergem para as vantagens
dos complexos logístico-industrial-energéticos que representam essa nova geração
de portos. A instalação das usinas termelétricas ocorre em locais afastados das áreas
urbanas

para

evitar

conflitos

de

interesses

e

ampliação

dos

impactos

socioeconômicos, e para, simultaneamente, garantir fluxos livres e ágeis para as
mercadorias.
A etapa da circulação (logística), desse modo, tende a se encurtar em termos
de tempo e de custos entre a produção e o consumo, o que potencializa ainda mais
os ganhos e os lucros de acumulação das corporações, cada vez mais ligados e
controlados pelos fundos financeiros. Pelo porte dessa 5ª geração de portos (MIDAs),
é fundamental a profunda articulação dos diversos agentes destes GPI com o poder
político, reforçando a relação expressa pelo esquema gráfico geral desta tese.
Monié e Vasconcelos (2012) observaram a construção de complexos industriais
fora dos grandes centros no Brasil como o Porto de Suape, PE; Porto de Itaqui, MA;
Dois incêndios no Porto de Santos. Um em 2015 e outro em 2016. Este segundo, aconteceu no
dia 15 de janeiro de 2016, no terminal do município vizinho de Guarujá. Um grande vazamento de
gás provocou a evacuação de trabalhadores e moradores do entorno. Mais de 50 pessoas tiveram
que ser socorridas. Informação do site G1 disponível em: <http://g1.globo.com/hora1/noticia/2016/
01/explosao-seguida-de-incendio-causa-nuvem-toxica-no-porto-de-santos-sp.html>. O caso do
acidente da China foi ainda bem mais grave. Aconteceu no Porto de Tianjin no nordeste da China.
Esses incêndios confirmam os riscos de movimentação e armazenagem de cargas químicas e
combustíveis em retroáreas de portos que, envoltos em cidades e áreas urbanizadas, produzem
riscos de acidentes a mais pessoas e a interrupção da vida normal nas cidades. Em Tianjin, 54
pessoas morreram, 700 ficaram feridas, sendo 71 em estado grave e milhares que tiveram que ser
removidas. Informação de Reuters em 14 de agosto de 2015. Disponível em: <http://br.reuters.com/
article/worldNews/idBRKCN0QJ16A20150814?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0>.
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Pecém, CE; Porto de Rio Grande, RS; Porto do Açu, RJ (em funcionamento desde
2014) e o projeto do Porto Sul, BA, que está ainda em fase de licenciamento. Assim
se percebe o forte movimento produzido pela expansão da economia que fez emergir
uma nova geração de portos-indústrias, inseridos em cadeias de valor de atores
econômicos e operando interligados a cadeias de valor global. Como concepção
inicial, também se inseriu nesse modelo o Porto de Itaguaí, na Baía de Sepetiba,
região metropolitana fluminense, o qual, decorridas quase duas décadas, foi se
transformando mais em distintos terminais de uma espécie de complexo portuário do
que numa concepção de porto-indústria e de vasta e ampla retroárea. Na verdade,
passou-se a ter um complexo de terminais portuários na Baía de Sepetiba. Os casos
dos portos fluminenses serão analisados numa seção adiante, ainda na 2ª parte desta
tese. Porém, vale analisar que, enquanto concepção, a quinta geração de portos no
Brasil, com características específicas como as relatadas, portos tipo MIDAs,
começou pelo Porto de Suape, em Pernambuco (PESSANHA et al., 2013).
No plano global, mais uma vez o caso do porto de Roterdã, o maior da Europa,
é emblemático com relação ao fato de possuir 5 refinarias de petróleo em sua ampla
retroárea, que se mistura à cidade ao longo dos mais de 160 km de píeres.
Foto 2 - Visita do autor aos terminais do Porto de Roterdã em 30
out. 2014.

Este é o terminal de contêineres instalado numa das áreas dos 165 km de
extensão do píer. Na 3ª parte da tese será mostrada uma das empresas
holandesas e europeias que atuam no setor de petróleo no Brasil, ERJ.

249

Nesse contexto foram sendo estruturados portos vinculados às atividades
industriais, como centros de logística operados pelas chamadas autoridades
portuárias. Os centros articulam e integram as indústrias e os diversos modais de
transporte (multimodalidade) unindo, além do modal marítimo, o ferroviário, rodoviário
e/ou as dutovias (pipelines). Os pipelines também foram sendo cada vez mais
utilizados para transporte dentro dos continentes pelos seus baixos custos, após os
altos investimentos de instalação. As dutovias hoje já são consideradas como modal
de transporte e atendem ao transporte de óleo bruto (oleoduto); gás (gasoduto);
minério (mineroduto) e outros produtos líquidos como o álcool (álcool-duto) etc. Assim,
a via marítima é a principal alternativa para o transporte a distâncias superiores a dois
mil quilômetros que incluem as intercontinentais.
Vale registrar que, no processo de evolução do capitalismo, a instalação e a
posse de ativos reprodutivos só se justificam se, além da reprodução do seu próprio
valor, os meios de produção estiverem habilitados a gerar uma mais-valia (ou, como
diria Keynes, quase-renda) ao proprietário. A propriedade é a um só tempo uma
relação com as “coisas” e uma relação social de interdependência entre produtores
privados (BELLUZZO, 2012. p. 117-118).
Essa observação ganha relevância quando se identifica que a extração de óleo
exige cada vez mais recursos e investimentos em tecnologia e em logística. Seus
custos mais caros são sustentados pelos altos preços destas commodities no
mercado mundial, o que por sua vez exige investimentos privados e do estado, seja
de forma direta (nas crescentes e pujantes estatais petrolíferas — isoladas ou em
consórcio) ou indireta. O mesmo tipo de articulação comercial é também a forma cada
vez mais usual de acordos comerciais entre as grandes corporações do setor, como
a Shell, Esso, Chevron etc.
Num rápido resgate histórico, vale ainda recordar os primórdios que realçam a
importância dos portos para que a industrialização e o capitalismo deslanchassem
através das relações umbilicais entre a Revolução Industrial e a revolução nos
transportes e nas comunicações. É reconhecida a mútua fecundação entre a
constituição dos bens de produção — apoiados nos avanços da metalurgia e da
mecânica — e a expansão da ferrovia e do navio a vapor (BELLUZZO, 2014).
Ainda referenciando a expansão das fronteiras em busca de mercados e de
insumos às indústrias, Belluzo cita que algumas inovações da Segunda Revolução
Industrial do final do século XIX — especialmente a ampliação da capacidade dos
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navios a vapor, o navio frigorífico e o telégrafo — fizeram nascer os produtores de
alimentos e matérias-primas nas regiões periféricas. O carvão, que antes movia a
indústria, foi depois substituído pelo petróleo já num processo em que as fronteiras do
mercado tinham sido alargadas em ritmo frenético, exigindo energia dessa nova fonte,
extraída a longas distâncias. Assim, a logística de transporte passou a ser mais
demandada também para o transporte do óleo bruto ou já beneficiado até as bases
industriais. Dessa forma, os fluxos de insumos e de produtos industrializados
passaram a ter companhia do petróleo e/ou dos seus subprodutos em diversos e
estratégicos portos no mundo.
À vista disso, no presente observam-se novos portos sendo projetados e
construídos, enquanto os já instalados são reformados e ampliados, não apenas nos
países ricos, mas também no sul, na África, América do Sul e Ásia. Os portosindústrias (MIDAs) unem transporte de mercadorias conteneirizadas com cargas a
granel, apoio a atividades offshore e industrial naval. Novos e grandes portos levam à
montagem de navios de maior porte. Um marco que simboliza esse processo é a
ampliação do Canal do Panamá, num projeto ambicioso e bilionário que será
comentado adiante na seção sobre o gigantismo naval e portuário.
Em todo esse contexto, torna-se necessário compreender os complexos
portuários como espaços e infraestruturas onde há reprodução e ampliação do capital
e implantação de capital fixo sobre o território. Articulada com o petróleo, essa relação
com os sistemas portuários e marítimos — bases para a circulação dessa mercadoria
especial — deve ser analisada e decomposta como parte do fenômeno investigado.
Essa tese recorre, por isso, à base teórica da Economia Política com o objetivo de
interpretação do fenômeno como “concreto pensado”.

2.4 Porto e petróleo vistos sob a crítica da Economia Política

Para um aprofundamento da compreensão do modo capitalista de produção,
nele inserido os grandes projetos de investimentos (GPI) incluindo os da indústria do
petróleo e de infraestrutura portuária, é necessário revisitar a Economia Política. É
preciso retomar a gênese numa tentativa de desembrulhar o que seria o capitalismo
histórico e todas as suas teias na contemporaneidade. A economia política analisa o
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ciclo econômico, o esquema de produção e circulação de mercadorias, sua agregação
de valor e suas trocas.
Reafirma-se então o quanto as atividades portuárias e do setor petróleo são
interligadas, articuladas em cadeias e em redes; de certa forma, complementares e
servem de bases para diversas outras atividades ligadas aos setores-bases da
economia: industriais, de serviços e do comércio. A análise desse imbricamento não
é simples, exige a apreciação de seus percursos, a montante e a vazante, em três
escalas (global, nacional e mesorregional), assim como a observação de seus fluxos
nas atividades de transformação na economia.
O capitalismo histórico visto sob a ótica do “sistema-mundo” (WALLERSTEIN,
2007) diante da ampliação do conceito de nação oferece elementos para a
compreensão dos labirintos do capital. Assim, sua circulação se dá tanto pelos
sistemas financeiros quanto pelo fluxo de mercadorias (incluindo o petróleo) nos
sistemas portuários. Estes, por outro lado, exigem que o capital se fixe e aporte tanto
em investimentos para a indústria de extração do petróleo quanto na viabilização das
infraestruturas portuárias em diferentes pontos de nosso planeta, num esforço de
acumulação que parece não ter limites, argumento principal de um dos livros do
geógrafo David Harvey.175
Neste ponto, é importante mais uma vez realçar e resgatar a força do conceito
de sistema mundial de Wallerstein, apoiado por Giovanni Arrighi e depois por outros
estudiosos do Centro Fernand Braudell, em Bighamton, EUA. As investigações atuais
e mais complexas que envolvem a relação entre nações, comércio e logística têm que
se apoiar nessas bases conceituais. Elas integram ainda a noção de ondas longas de
Kondratiév e do próprio Braudell (ambos lembrados no capítulo do ciclo petroeconômico) que também analisou a economia-mundo sobre a realidade das cidadesestado na economia do Mediterrâneo.
Desse modo, torna-se importante compreender como os sistemas portuários
são estruturadores, ou pontes que dão forma ao sistema-mundial em mutação. Os
portos como infraestruturas tornam-se indispensáveis para o estabelecimento das
bases de trocas comerciais e, dessa forma, contribuem para a ideia de hegemonia
baseada na intermediação.

175

Os limites do Capital. Livro do David Harvey, 2013. Editora BoiTempo.
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Arrighi (1994, p.179) lembra que, após o fim das Guerras napoleônicas que
levaram ao estabelecimento do regime do livre comércio/padrão ouro — o modelo de
acumulação holandês —, os britânicos se basearam no princípio da intermediação
comercial e financeira de comprar para revender, receber para despachar, ser
abastecido pelo mundo inteiro para poder reabastecer o mundo inteiro. Arrighi analisa
esse processo como a dialética entre capitalismo e territorialismo. E nesta passagem
histórica, ele é preciso, talvez cirúrgico, ao identificar o papel da Inglaterra como
“câmara de compensação da economia mundial” que foi assim se consolidando e
ampliando o alcance do capitalismo britânico de entrepostos.
Monié (2012) também resgata Braudel para se referir à histórica relação entre
os portos, as civilizações e o espaço ocupado nas cidades em construção:
Até o triunfo do capitalismo industrial e o advento da hegemonia definitiva dos
Estados territoriais as “praças portuárias” do Mediterrâneo e da Europa do
Norte foram pilares fundamentais do processo de emergência e consolidação
do capitalismo mercantil (BRAUDEL, 1979). O comando exercido sobre
sistemas de trocas de médio e longo alcance espacial, a concentração de
funções manufatureiras, financeiras e de negócio e o desenvolvimento de
atividades relacionadas à economia marítima e portuária produziram uma
urbanidade própria às cidades-porto (BRAUDEL, 1979; PAVÓN, 2004).
Segundo geógrafos como James Bird (1963), André Vigarié (1979) e Brian
Hoyle (1989), a expansão das atividades portuárias participava intensamente
dos desenvolvimentos urbanos e vice-versa. (MONIÉ, 2012, p.3)

Sob o ponto de vista econômico, como já visto, o petróleo é uma mercadoria
especial. O porto funciona como serviço que serve para viabilizar o transporte (fluxo)
de produtos já sob a forma de mercadoria, atuando de forma singular na composição
de seu valor, chamado de valor de mercado. Como já levantado anteriormente, com
a ampliação da exploração do petróleo offshore, os serviços portuários ganharam
importância não apenas na viabilização dos fluxos como na extração (produção)
mineral que já é, há algum tempo, a maior responsável pela energia consumida no
planeta. Energia indispensável não apenas para a produção de outras mercadorias,
mas também para a garantia da vida humana nas regiões em que temperaturas
extremas (frio ou calor) são frequentes em grande parte do ano, demandando assim
grandes quantidades de energia para aquecimento ou refrigeração.
Considerando esses fatos, pode-se através dessa ponta de novelo tentar
aprofundar a análise da relação porto-petróleo no campo da economia política,
observando as repercussões macroeconômicas geradas por essas duas atividades
econômicas. Nesta linha de análise não é difícil identificar que porto e petróleo podem
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servir à vida, antes de serem produzidos como mercadorias para a acumulação e
ganhos para os de maior renda. Evidente que todo o racionalismo em busca da
produtividade e da competição intercapitalista, nesses dois setores mais que entre
nações, não têm as relações pessoais e sociais como fator importante a ser
considerado. Nesse racionalismo de classes, o trabalhador acaba sendo tratado como
uma simples peça de uma engrenagem maior. Diante disso, a crítica se baseia na
lógica e no modo de produção capitalista descrito anteriormente, em que a
racionalidade e o discurso da modernidade determinam as ações e os projetos,
mesmo diante das resistências de trabalhadores e comunidades afetadas.
Ainda neste campo de análise vale retomar a reflexão de Harvey (1998) sobre
a expansão capitalista, o uso do espaço e o desenvolvimento desigual e combinado,
que marcam os investimentos nos setores portuários e da extração, beneficiamento e
uso do petróleo como energia na contemporaneidade:
Sem expansão geográfica, reorganização espacial e desenvolvimento
geográfico desigual, o capitalismo teria parado de funcionar há muito tempo.
A procura contínua de um “solução espacial” para as contradições internas
do capitalismo, junto com a inserção desigual dos diferentes territórios e
formações sociais no mercado mundial capitalista, tem criado uma geografia
histórica mundial da acumulação capitalista, cuja natureza precisa ser bem
compreendida. Vale a pena examinar como Marx e Engels conceituaram o
problema no Manifesto Comunista. (HARVEY, 1998, p.65)

Seguindo sugestão de Harvey, é ainda interessante observar uma passagem
do Manifesto Comunista que trata exatamente desta expansão das fronteiras
capitalistas. Nele está inserida a importância da logística (navegação, portos e
comunicação), como fica explícito na descrição anterior e em tudo que se tem
presenciado ao longo do tempo.
A grande indústria criou o mercado mundial, preparado pela descoberta da
América. O mercado mundial acelerou enormemente o desenvolvimento do
comércio, da navegação, dos meios de comunicação. Este desenvolvimento
reagiu por sua vez sobre a expansão da indústria; e à medida que a indústria,
o comércio, a navegação, as vias férreas se desenvolviam, crescia a
burguesia, multiplicando seus capitais e colocando num segundo plano todas
as classes legadas pela Idade Média. (MARX; ENGELS, p.41, in HARVEY,
1998, p.65)

Há ainda que se considerar que na contemporaneidade (e cada vez mais)
esses dois setores produtivos da economia — mais do que os demais — estão, na
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grande maioria dos casos, ligados a grandes fundos de investimentos, por onde age
e circula o capital fictício e também atuam as grandes corporações e oligopólios.
É impossível avançar na análise sobre essa relação, sem percorrer algumas
passagens dos labirintos do capital e da constituição da “forma valor”. Marx partiu da
circulação simples de mercadorias (parte) para chegar ao regime capitalista (todo),
incluindo o capital a juros e as normas da concorrência generalizada, amparado na
ideia de investimento no capital fixo da forças produtivas que incorpora o progresso
técnico com as tecnologias. É nesse contexto que a circulação e produção capitalista
D-M-D (Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro) exige a submissão do trabalho e das forças
produtivas (BELLZZO, 2012, p.8) e é assim que porto e petróleo ganham dimensão
como fortes elementos (estruturas) dentro do sistema capitalista.176
A decisão pela extração de petróleo em condições mais adversas e com
maiores custos não teve como objetivos o conforto e a habitabilidade a regiões
inóspitas, por exemplo. Da mesma forma, a ampliação dos portos e terminais
portuários não possuiu como gênese a intenção de aproximar povos e permitir a troca
de culturas. O objetivo central, a partir do modo capitalista de produção, sempre foi o
de geração de riquezas e acumulação de capital, a partir das demandas geradas ou
induzidas às populações.
Para Belluzzo (2012, p.15), somente o dinheiro — a forma geral de valor e
expressão universal da riqueza — realiza a riqueza individual como riqueza social.
Marx, mesmo que tenha se manifestado sobre o caráter progressista da burguesia e
do capitalismo, sendo crítico da estrutura social que ele desenvolve, questionou,
sobretudo, esse regime econômico entendendo que ele guarda como objetivo
fundamental a acumulação, especialmente a riqueza abstrata, monetária.
É nesse prisma que vale compreender a estruturação e a construção de
instalações que levam à ampliação da exploração de petróleo e ao uso dos portos
como instrumentos dessa acumulação que, em síntese, também remete à lógica do
individualismo econômico racional e ao discurso econômico da modernidade que
busca a produtividade, que naturaliza as relações humanas e passa por cima das

Sobre o assunto, vale ser observado que o papel do trabalho direto na geração de valor no setor
de petróleo é relativamente pequeno e, nos serviços portuários, ele é também declinante com o
avanço da automação na movimentação de cargas e também por conta do gigantismo portuário,
embora em ambos os setores, ele permaneça fundamental para a geração de valor.
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comunidades nativas (pescadores e pequenos produtores rurais) em nome de
interesses exclusivamente utilitários (PAULANI, 2005).
Nesse processo, Belluzzo (2012, p.15) diz que a socialização dos indivíduos se
dá por meio do mercado que no capitalismo não é uma relação simétrica entre
compradores e vendedores (seja de matéria prima — mineral ou não — seja de rede
de serviços e infraestruturas intermodais), na qual se inserem os terminais portuários
por onde circula cerca de 90% dos produtos entre os continentes. Dessa forma,
conhecer essas atividades é aprofundar mais um pouco as estratégias do capitalismo
e os caminhos do capital que de certa forma servem de garras para as crescentes
apropriações.
Pelo porte dos investimentos que demandam, é possível identificá-las como
parte constituinte do Circuito Superior da Economia. Assim, elas estão relacionadas a
grandes bancos e tradings do comércio global. Dos Santos defende que Marx e Engels
previram o poderio da concentração do capital e posterior passagem à fase de
financeirização e produção de capital fictício decorrente do desenvolvimento das
forças produtivas, conforme previsto por Marx e Engels. Dos Santos adverte que,
dentro do setor financeiro, 20 bancos têm o poder de influir sobre todo o setor
financeiro mundial: é da natureza do setor financeiro.177
Avançando na identificação das duas pontas dessa relação, de um lado se tem
o financiamento feito pelos bancos e fundos de investimento, de outro com a captura
massiva das rendas nacionais. Essas se dão através da apropriação do produto do
trabalho de coletividades gigantescas submetidas a condições de trabalho e de
remuneração decrescentes, devido às políticas chamadas de austeridade. Tudo isso
orienta o excedente econômico produzido pelos gastos sociais para colocá-los a
serviço da remuneração dos donos do capital financeiro (DOS SANTOS in LESSA,
2014).
É no interior deste contexto, lembrado por Marx, que se deve enxergar a relação
entre produção mineral (extração) e o comércio global dessas mercadorias como
instrumentos importantes na formação dessa cadeia de valor. O professor Ladislau
Dowbor trabalha de forma muito interessante, em seu texto “Produtores,
intermediários e consumidores: o enfoque da cadeia de preços”, esse processo.

Lessa, Rogério (2014). “Financeirização, capital fictício e capitalismo de estado”. Entrevista ao
professor Theotonio dos Santos. Jornal Monitor Mercantil em 8-10 de fevereiro de 2014.
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Dowbor (2013), ao analisar a acumulação de diferentes níveis de intermediação
comercial, financeira e jurídica chama a atenção para os gargalos onde os oligopólios
articulados com as traders de commodities estabelecem suas estratégias. Para isso,
ele recorre à imagem da figura de uma ampulheta mostrando, na base inferior e na
base superior, as mais largas, respectivamente os produtores e os consumidores, e
no gargalo entre elas, os intermediários. É através do gargalo dos intermediários,
instalado entre os produtores e consumidores, que eles estabelecem suas regras e
montam os seus esquemas de especulação para ampliar os ganhos e a acumulação.
Os ganhos da intermediação pela circulação de mercadorias e dinheiros (e seus
fluxos) foram simbolicamente referidos pelo Dowbor, como o gargalo central da figura
de uma ampulheta.
Figura 22 — Market Concentracion offers fewer
opportunities
for
small-scale
farmers
(A
concentração de mercado oferece menos
oportunidades para pequenos agricultores).

Fonte: IAASTD/Ketill Berger, UNEP/GRID-Arendal.178

A figura está disponível num estudo que analisa a comercialização das commodities agrícolas por
parte das tradings. Disponível em: <http://www.globalagriculture.org/typo3temp/pics/
3b91f9f787.jpg>.
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A esse processo o professor Dowbor deu o nome de economia do pedágio. A
seguir ele detalha esse fenômeno, identificando que a prática desses casos não se
resume apenas à comercialização dos produtos agrícolas, mas também às
commodities minerais e a outros produtos industrializados (algumas vezes as
commodities processadas), seguindo a lógica de controlar, de forma macro, o
comércio mundial. Assim, ele explica:
O fato maior, aqui, é que um conjunto de produtos que constituem o sangue
da economia, como alimentos, minérios e energia, não são regulados nem
por regras, nem por mecanismos de mercado, e muito menos por qualquer
sistema de planejamento que pense os problemas de esgotamento de
recursos ou de impactos ambientais. A regulação formal, por leis, acordos e
semelhantes não se dá antes de tudo porque se trata de um mercado
mundial, e não há governo mundial. Os países individualmente não têm como
enfrentar o processo. A regulação formal, por leis, acordos e semelhantes
não se dá antes de tudo porque se trata de um mercado mundial, e não há
governo mundial. Os países individualmente não têm como enfrentar o
processo. (DOWBOR, 2012, P.5)

Conhecer essa estratégia é fundamental para ampliar a compreensão sobre a
relação entre os produtores das commodities (inclusive o petróleo), os operadores dos
terminais portuários (movimentação de cargas) e os armadores (sistema marítimo e
navegação), tema principal desta tese. Essa relação deve ser vista criticamente. Não
é difícil identificar como os intermediários conseguem radicalizar os seus ganhos, aí
incluídos o sistema financeiro (capital fictício) que se alimenta da pressão sobre as
pontas do sistema entre a produção e o consumo:
Quando a Argentina quis restringir as exportações de grãos para priorizar a
alimentação da própria população, caiu o mundo em cima dela, como se a
produção de alimentos não devesse satisfazer as necessidades alimentares.
O caos gerado pode ser visto em números simples: o planeta produz 2 bilhões
de toneladas de grãos por ano, o que equivale a cerca de um quilo por dia e
por habitante, e temos um bilhão de pessoas passando fome. Temos aqui um
vazio regulatório, onde as grandes corporações da intermediação navegam
livremente.
O segundo fator de caos é a oligopolização do sistema. Na prática, além das
cinco operadoras principais, poucas são as que têm importância sistêmica.
Isto significa que estas corporações têm como definir os preços e manipular
a oferta de maneira organizada. Chamam isto de “mercado” na imprensa,
mas não se trata de mercado no sentido econômico, de livre jogo de oferta e
procura. Na ausência de concorrência efetiva, os mecanismos de
manipulação tornam-se prática corrente.
Um exemplo? A Glencore controlava, em 2010, 55% do comércio mundial de
zinco, e 36% do comércio de cobre. Vitol e Trafigura venderam em 2010 um
total 8,1 milhões de barris de petróleo por dia, equivalente às exportações de
petróleo da Arábia Saudita e da Venezuela juntas.
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Um terceiro fator é o segredo. As empresas gozam de pouca visibilidade
mundial, apenas especialistas acompanham o que acontece neste pequeno
clube. E ninguém tem autoridade formal para exigir os dados neste espaço
mundial... ... "O resultado são imensas fortunas nas mãos de quem não
produziu riqueza nenhuma, mas cobra pedágio sobre todas as transações
significativas. (DOWBOR, 2012, p.6)

O professor Dowbor vai além da crítica na Economia Política. Ele propõe uma
nova lógica para esse movimento na economia global à qual passa a chamar de
desintermediação. Para ele, a desintermediação serviria para reduzir os lucros
gerados no pedágio, redistribuindo a apropriação de mais-valia entre o produtor, que
assim poderia produzir mais e melhor, e o consumidor, que com preços mais baixos
poderia ampliar o consumo, absorvendo assim um fluxo maior de produtos. Dowbor,
reconhecendo também o amplo poder adquirido pela intermediação, tenta convencer,
ainda na lógica capitalista, que a saída poderia servir também ao operador da
intermediação, se este descobrisse que ao ganhar menos sobre um volume maior
poderia voltar a ter a sua parte do bolo, sem prejudicar a cadeia produtiva.
Novamente não se deve deixar de chamar atenção para o papel das tradings
no setor dentro da análise do capitalismo atual, em seu papel de intermediação
comercial e processo de acumulação de capital através da commodity petróleo. As
tradings também passaram a cumprir um papel dentro da lógica de investimento em
infraestrutura portuária, além das articulações entre os produtores de petróleo,
operadores dos terminais portuários, armadores, além dos comercializadores finais
dos produtos (sob a forma crua ou já de derivados, após o beneficiamento), onde
utilizam suas estratégias de armazenagem, que se foram se tornando elementos que
reforçam a singularidade da mercadoria petróleo, assim como suas relações com os
portos, objeto central desta tese.
A relação entre o setor financeiro, as tradings, que juntas passaram a fazer
investimentos em infraestruturas portuárias (e outras), para controlar melhor os fluxos
e consequentemente os preços, vai para além da lógica do “made-price”. Esse
fenômeno pode ser confirmado com os dados da matéria do The Wall Street Journal,
reproduzida pelo Valor179, cujo título é: “Tradings de commodities ficam mais
poderosas” (SHUMSKY, T.; KENT, S., 2014, p.B9). Sobre a reportagem merecem
destaque os parágrafos introdutórios:

Shumsky T. e Kent, Sara (2014). Reportagem do The Wall Street Journal reproduzida pelo Valor,
em 10 de julho de 2014, p.B9. “Tradings de commodities ficam mais poderosas”.
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Saia da frente, Wall Street. Um punhado de operadoras gigantescas de
commodities, como a holandesa Trafigura Beheer B.V. e a Vitol Group, está
cada vez mais assumindo um papel central nos mercados de matériasprimas. Essas empresas, que costumam ser menos visíveis, já não estão
apenas apostando em preços ou administrando o embarque de produtos.
Elas estão concorrendo com empresas de petróleo, mineradoras e grandes
bancos de Wall Street ao investir bilhões em refinarias, usinas de energia,
portos e outros ativos. As quatro maiores tradings, como são conhecidas –
Vitol, Glencore PLC, Cargil Inc. e Trafigura – registram cada uma, um
faturamento anual de mais de US$ 100 bilhões, o que as colocam no grupo
de pesos pesados como Apple Inc. e Chevron Corp. Uma análise de dados
de empresas feita pelo The Wall Street Journal revela que a receita
combinada dessas quatro tradings quase dobrou nos últimos cinco anos, para
US$ 816,4 bilhões. No mesmo período, o faturamento das operações de
commodities de quatro grandes bancos que atuam no setor caiu 56%, para
US$ 3,8 bilhões, uma queda provocada por uma redução das negociações e
pelo recuo dos bancos em alguns setores, em resposta à regulamentação
mais severa. (SHUMSKY, T.; KENT, S., 2014, p.B9)

As informações acima reforçam a observações do Dowbor (2013, p.5), que diz
que essas corporações formam
“um pequeno clube de companhias, um grupo fechado, cujos membros
pouco regulados (loosely regulated) estão frequentemente baseados em
paraísos fiscais como a Suíça. Juntos valem mais de um trilhão de dólares180
em entradas anuais e controlam mais da metade das commodities livremente
comercializadas. Muitas acumulam posições especulativas, valendo bilhões
em matérias primas, ou estocam commodities em depósitos ou supertanqueiros durante períodos de oferta fraca”. (DOWBOR, 2013, p.5)

Aprofundando a análise do professor Dowbor diante da relação biunívoca
petróleo-porto, onde atuam grandes corporações, é possível mais um vez identificar o
entrelaçamento entre capital financeiro (3º andar de Arrighi), fluxos, circulação e
comercialização de commodities (2º andar de Arrighi) e investimentos em
infraestrutura (capital fixo no território). É fato que a intermediação centralizada das
commodities por parte das tradings, permite que elas determinem o controle de preços
e a formação de valor levando ao aumento de ganhos e acumulação de capital por
este tipo de corporações. Na reportagem (rodapé 176) é possível também identificar
a relação crescente entre os bancos (fundos de investimentos) e das tradings. Chama
a atenção ainda que ambos os setores operam com volumes cada vez maiores de
recursos. Em muitos casos, superiores aos das empresas que atuam na produção
material.

Segundo Dowbor (2013, p.5) as cinco maiores tradings renderam US$ 629 bilhões em 2010, logo
abaixo das cinco maiores corporações financeiras e mais do que as vendas agregadas dos
principais players de tecnologia ou telecomunicações.
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Contextualizando um pouco mais a análise do Dowbor com o objeto desta
pesquisa, de forma transescalar, ao observar alguns dados e indicadores, é possível
interpretar a forte relação entre a etapa de circulação de mercadoria (a formação do
valor) e a estruturação do capital financeiro no andar superior da pirâmide do
movimento do capital. Dessa forma, vale ainda registrar aqui que está em curso
atualmente no Brasil (2016) um processo semelhante de intermediação e controle da
comercialização das commodities no meio da logística, entre a produção e o consumo.
Essas

corporações

globais

que

controlam

e

manipulam

o

comércio,

e

consequentemente a cadeia de valores e preços destas commodities (agrícolas e
minerais, inclusive petróleo), estão se tornando sócias de empreendimentos
portuários no país181. A holandesa Trafigura recentemente se tornou sócia do Porto
Sudeste em Itaguaí, RJ, adquirindo o controle que antes era do grupo EBX, do
empresário Eike Batista.182 A também holandesa Bungue, intermediária de
agronegócio de alimentos, está investindo em terminais no Rio Tapajós e Vila do
Conde no Pará. As americanas Cargil e ADM também estão no Porto de Santarém e
Vila do Conde.183 Todas atuando na saída de mercadorias do agronegócio brasileiro
pelos sistemas portuários do já chamado Arco Norte que envolve saída pelo Pará e
Maranhão.
É nesse contexto dos ganhos de intermediação junto da etapa de circulação da
mercadoria que se inserem o petróleo como commodity e o sistema portuário como
infraestrutura. Isso não acontece por casualidade. É na comercialização e na etapa
de circulação que o gargalo se estabelece. É onde efetiva, e concretamente se dá o
processo de controle da comercialização, através da formação dos cartéis e
constituição dos valores. Isso se dá ao sabor não da relação entre a produção e o
Ver sobre o assunto repercussão da mesa de debates “A atual conjuntura e as perspectivas da
indústria do petróleo e da Petrobras” no 10º Congresso de Petroleiros do Norte Fluminense
(Congrenf) em Macaé, RJ, 17 de julho de 2014, com a presença deste doutorando. Matéria do site
do Sindipetro-NF: “Brasil entre o capitalismo de estado ou o retorno ao neoliberalismo”. Disponível
em: < http://www.sindipetronf.org.br/publicacoes/noticias/item/5258-congrenf-brasil-entrecapitalismo-de-estado-ou-retorno-ao-neoliberalismo>. Último acesso em 20 de julho de 2014.

181

Matéria da Agência Reuters publicada pela revista Exame: “Mubadala e Trafigura controlarão
Porto da MMX - Acordo de 996 milhões de dólares tira dívidas das mãos de Eike Batista e assegura
novo investimento no porto”. Publicada na versão online em 15 de outubro de 2013. Disponível em:
<http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/mubala-e-trafigura-controlarao-porto-da-mmx>. Último
acesso em 20 de julho de 2014.

182

Barros, B., 2014. Reportagem do Valor, em 25 de fevereiro de 2014, p.B14: “Tapajós inverte fluxos
de exportação de grãos — Investimentos privados em infraestrutura no rio visam estimular
escoamento pelo Norte do país”.
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consumo, mas dos interesses dos intermediários, desmanchando qualquer
argumentação de livre concorrência e mercado. Evidentemente, isso não é realizado
apenas no porto, mas se efetiva nele e em áreas contíguas de armazenagem. Em
armazéns, reservatórios, navios-tanque, vagões-tanque, etc. A estocagem é uma
saída para os períodos de excesso de produção que rebaixa os preços. O
intermediário com essa condição adquire poder para controlar o processo, objetivando
a maximização dos seus lucros, sem nada produzir. Dowbor diz ainda que
[...] os mercados de commodities são livres das restrições de “insider-trading”,
assim elas se tornaram mediadoras de poder, especialmente nas economias
em fase de rápido desenvolvimento da Ásia, América Latina e África [...] [...]
Estas grandes corporações que nada produzem juntas valem mais de US$ 1
trilhão e controlam mais da metade das commodities livremente
comercializadas. As cinco maiores renderam U$ 629 bilhões em 2010, logo
abaixo das cinco maiores corporações financeiras e mais do que as vendas
agregadas dos principais players de tecnologia e telecomunicações [...] [...] A
maior parte dos compradores de commodities no mundo são tomadores de
preços (price takers). As maiores empresas de trading são formadoras de
preços (price makers). Isto as coloca numa posição tremenda [de poder].
(DOWBOR, 2013, p.5)

Os dados empíricos recolhidos na fase de investigação desta pesquisa refletem
uma realidade que se podia saber que existia, mas não se tinha a dimensão e nem se
conheciam todas as consequências que ela traz para os países. Enquanto as
populações trabalham e se dedicam à produção, elas são “surrupiadas vilmente” por
uma estratégia global praticamente abstrata aos olhos da população. Inatingível e não
controlável por parte dos governos dos Estados-nações.
Nesse aspecto, vale recordar novamente o processo histórico lembrado por
Wallerstein (2007), quando afirma que o capitalismo constitui a gênese de sua
estrutura de poder, desde o século XVI, com a construção de uma economia centroamericana. Esta estabeleceu as trocas de longas distâncias e ampliou o mercado
mundial para suprir a Europa Ocidental, numa estrutura econômica monopólica, já
com a concepção de acumulação. Daí segue, no século XVII, para o desenvolvimento
de um sistema interestatal, com eixo fincado numa superestrutura jurídico-política, a
caminho da mundialização. Assim, sob o forte protagonismo do capital exercido de
forma coercitiva sobre o território, o capitalismo avançou sobre o Estado cooptando e
controlando o poder político. Nessa escalada, os poderes político e econômico de
algumas nações em articulação de oligopólios (e/ou monopólios) se lançaram ao
mercado mundial atrás de novos territórios (colônias) e matérias-primas,
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transformando-as no que passou a ser intitulado “impérios”. O desenvolvimento do
capitalismo, desse modo, atingiu a etapa do imperialismo, quando posteriormente se
constatou que a conquista territorial não era indispensável à dominação (SODRÉ,
1999, p.79)184. A movimentação de capitais tinha potencializado a exportação de
mercadorias e, por isso, os impérios não precisariam mais ocupar e gerir povos e
territórios.
Nesse contexto, a movimentação de mercadorias, em sua imensa maioria no
sistema das “trocas desiguais” (SODRÉ, 1999, p.28) sem necessitar do controle direto
sobre o território, e sim sob a hegemonia dos empréstimos e investimentos, foi
ganhando escala em níveis gigantescos. A circulação intra e intercontinental, e as
matérias-primas extraídas das nações periféricas (ex-colônias) cresceram em direção
ao centro, com o retorno dos produtos de maior valor agregado sob o ponto de vista
industrial e tecnológico. Neste processo de captura e de nova forma de controle
geopolítico dos impérios sobre outras nações, e nesta relação que mistura poder
político-militar com os fluxos de materiais, os portos tornaram-se peças-chave. Assim,
o movimento entre o centro e a periferia se dá como uma “ponte renovada e ampliada”
do poder colonizador (através das forças dominantes) sobre os espaços e sobre os
“territórios colonizados”. O fenômeno parece apontar para a reconstrução e/ou
reafirmação de hegemonias em movimentos, que, segundo Martins (2009, p.3),
seriam pendulares entre as formas cosmopolitas-imperialistas e as corporativasnacionalistas.
É por meio desse processo histórico que os portos passaram a alimentar a
história do capitalismo mundial moderno. Wallerstein (2007) lembrava que, em grande
parte, a história da expansão dos povos e dos Estados europeus pelo restante do
planeta aconteceu por meio da conquista militar, exploração econômica e injustiças
em massa, sob o argumento de que tal expansão disseminou ou dissemina algo
invariavelmente chamado de civilização, crescimento e desenvolvimento econômico
ou progresso.
É também sob esse prisma que se pode afirmar que os portos ontem, e
possivelmente hoje, têm uma importante contribuição naquilo que se chamou de
Teoria da Dependência que, segundo Dos Santos (2000, p.10), se sustenta em quatro
ideias centrais: i) o subdesenvolvimento está conectado de maneira estrita com
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SODRÉ, N.W. 1999. A farsa do neoliberalismo. Graphia Editorial. Rio de Janeiro.
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expansão dos países industrializados; ii) o desenvolvimento e o subdesenvolvimento
são aspectos diferentes do mesmo processo universal; iii) o subdesenvolvimento não
pode ser considerado como condição primeira para um processo evolucionista; iv) a
dependência não é só um fenômeno externo, mas se manifesta também sob
diferentes formas na estrutura interna (social, ideológica e política). A relação de
dependência pode ser observada no conteúdo da circulação de mercadorias, fluxos
financeiros e relações de poder que, de certa forma, vai estar presente nas
características básicas do desenvolvimento dependente associado ao capital
internacional das tendências: i) à exclusão social crescente; ii) ao aumento da
concentração econômica; e iii) à ampliação da desigualdade social.
Nesse contexto, percebe-se que os fluxos e a expansão das fronteiras
favoreceram o crescimento do capitalismo histórico, levando à dependência de forma
concentrada e excludente. O processo se potencializa quando se identifica que o
aumento da produtividade dos portos tende a ampliar os riscos da desindustrialização
e subordinação dos países periféricos, reforçando a dependência não como hipótese,
mas como consequência.
Assim, contraditoriamente, os que apostam na inserção global e na geração de
excedentes com a valorização das commodities do agronegócio e da extração mineral
— para financiar o desenvolvimento — podem estar, contraditoriamente, através dos
portos, possibilitando e criando ainda mais mecanismos para manter e tornar a
dependência como um processo crônico e permanente. Os portos são janelas abertas
ao mundo. Tanto servem para integrar e ampliar as relações entre os povos dos
Estados-nações, em diferentes culturas e civilizações, quanto para aprisionar e criar
relações de exploração e de apropriação dos excedentes econômicos e/ou das
riquezas minerais, de natureza econômica e culturalmente dependente.

2.5 Aumento do excesso de petróleo leva à ampliação de estoques juntos aos
portos

A presença de estoques e instalações petrolíferas é uma característica
crescente que está na gênese da concepção e evolução para a quinta geração de
portos, chamada de porto-indústria ou Zona industrial portuária (ZIP) ou ainda
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Maritime Industrial Development Areas (MIDAs, VIGRARIÉ, 1979; HOYLE, 1984 e
1996). Embora as áreas ou distritos industriais junto aos grandes portos (como
Roterdã e Hamburgo na Europa; Xangai, Cingapura e Hong Kong, na Ásia; e mesmo
o de Suape, no Brasil) tenham outras indústrias e cadeias produtivas, é praticamente
comum aos portos-indústrias, a existência de grandes instalações e reservatórios para
estoque de petróleo e seus derivados produzidos em refinarias e complexos
petroquímicos.
Um bom exemplo do que está sendo dito pode ser visto no complexo portuário
de Roterdã, na Holanda. O mapa da planta de localização de empreendimentos do
Complexo Portuário de Roterdã185 mostra a existência de seis refinarias de petróleo
com terminais específicos no porto, onze grupos de tanques de óleo e derivados, trinta
e uma indústrias químicas, quatro indústrias de biocombustíveis e ainda cinco
refinarias de óleos comestíveis (alimentares). O Mapa 8 mostra a capacidade
multimodal nos aspectos dos pipelines (dutos: oleodutos e gasodutos) que interligam
outros pontos importantes da Europa:
Mapa 8 - Rede de Pipelines (dutos) partindo do Porto de Roterdã.

Fonte: Site Oficial.186
Detalhes do mapa das instalações do porto de Roterdã na Holanda: <http://www.portofro
tterdam.com/nl/Brochures/Facts-Figures-Rotterdam-Energy-Port-and-Petrochemical-ClusterEng.pdf>. Último acesso em: 4 de julho de 2014.

185

Porto Of Rotterdam: Pipelines From Rotterdam. Site Porto de Rotrerdam:
<https://www.portofrotterdam.com.> Disponível em: <
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O exemplo induz à compreensão de que este centro de logística, na parte
central da Europa, exerce um papel importante na distribuição de petróleo (energia) e
seus derivados, de agronegócio (ligados ao setor de alimentação) para diversas
outras partes da Europa. Uma imagem do Porto de Roterdã (aérea) mostra a enorme
relação que esse maior porto da Europa tem com o petróleo. Os gasodutos e os
oleodutos alimentam as cinco refinarias existentes no distrito industrial do porto, além
das usinas térmicas geradoras de energia elétrica. Essa vinculação, como se verá em
diversos pontos desta tese entre portos, petróleo e energia, é bastante grande:
Foto 3 - Foto aérea de um parte de um dos terminais do Porto de Roterdã.

Ela permite observar a enorme quantidade de reservatórios de óleo e gás, junto aos terminais.
Fonte: Site Port Of Rotterdam.

Um exemplo marcante desta relação de dependência entre o petróleo e os
sistemas marítimos e portuários tem na contemporaneidade uma ocorrência que vale
registro. A atual fase do colapso de preços e de virada do ciclo petro-econômico
acabou por valorizar os estoques de petróleo como uma espécie de novo regulador
de preços. Em fases anteriores, o controle da produção pelos países exportadores
(especialmente pela Opep) logo reduzia os excessos de petróleo no mercado e,
assim, os preços voltavam a subir. Atualmente, como a Opep abriu mão de controlar
a produção e liberou as nações exportadoras vinculadas à organização, essas nações

https://www.portofrotterdam.com/en/connections-logistics/intermodal-transportation/pipelinenetwork>.
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hoje praticamente trabalham nos seus limites máximos de produção, se esforçando
para não perder mercados. Assim, os estoques — cada vez maiores — passaram a
fazer, mesmo que de forma limitada, esse papel de regulador do mercado187. Por isso
os estoques são crescentes em reservatórios, em sua maioria instalados junto aos
terminais portuários, como já comentado na seção sobre o ciclo petro-econômico
(capítulo 1), mas não somente. O avanço dessas reservas está levando também ao
uso de velhos navios petroleiros e vagões-tanques ligados às linhas ferroviárias a
modais que saem ou chegam nos portos.188 189
Uma matéria do The Wall Street Journal em 26 de julho de 2016190 trouxe
detalhes sobre essa questão dos estoques, do fato de alguns países ocultarem os
dados de armazenamento e, em especial, citou um caso em Cingapura, que
demonstra essa ampla relação da mercadoria petróleo com os sistemas portuários:
Cingapura, que tem um dos portos mais movimentados do mundo e é sede
asiática de muitas das grandes empresas que negociam petróleo, está entre
os enigmas que desafiam analistas. As águas ao redor desse país-ilha se
tornaram um dos maiores pontos de armazenamento de petróleo do mundo,
mas não está claro quanto combustível está guardado nos petroleiros
ancorados lá. No início de julho, 23 superpetroleiros, capazes de armazenar
um total de 43 milhões de barris de petróleo, ficaram ancorados por um mês
ou mais nos estreitos de Cingapura, segundo serviço de monitoramento da
Thomson Reuters. No início do ano eram só 15 navios. Se eles estivessem
cheios, o volume seria suficiente para atender a demanda dos EUA por mais
de dois dias. (FRIEDMAN, N.; STRUMPF, D., 2016)

Assim, a relação ente os sistemas marítimos e portuários com a mercadoria
petróleo e com todo o setor vai bem para além da logística e do apoio à exploração,
transporte e armazenamento. Os portos e navios atendem à área de beneficiamento

ROSTÁS, R. 2016. Valor em 26/07/2016, p. B5. Morgan Stanley prevê nova queda do petróleo. Na
matéria do Valor se diz que: “Hoje, estoques já têm o maior patamar em cinco anos”. Disponível em:
< http://www.valor.com.br/empresas/4646899/morgan-stanley-preve-nova-queda-do-petroleo>.
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Reportagem Reuters em 07/01/2016. MENG, M. Aizhu C. 2016. “China constrói tanques
subterrâneos para armazenar reservas de petróleo estratégicas”. Disponível em:
<http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN0UL1RT20160107>. Último acesso em
22.01.2016.
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Reportagem do Valor em 02/03/2016. FRIEDMAN, N. e TITA, Bob. Commodity é estocada em
vagões de trens. Disponível em: < http://www.valor.com.br/impresso/wall-street-journalamericas/commodity-e-estocada-em-vagoes-de-trens>.
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FRIEDMAN, N. e STRUMPF, Dan. 2016. The Wall Street Journal em 26/07/2016. Republicado no
Valor, P. B9. Quanto petróleo há em estoque? Ninguém sabe – Países em desenvolvimento não
têm dados confiáveis de armazenamento. Disponível em: <http://www.valor.com.br/impresso/wallstreet-journal-americas/quanto-petroleo-ha-em-estoque-ninguem-sabe>.
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com escoamento da produção industrial com combustíveis e petroquímicos. Essa
relação também é próxima com a atividade de geração de energia elétrica, que faz
uso do óleo e do gás natural, que se encontram cada vez mais estocados em grandes
áreas contíguas junto aos portos (tipo indústria). Assim, elas ganham a denominação
de complexos logísticos (ou portuários) industriais.
Outra constatação empírica importante e que reforça a interpretação da
biunívoca relação petróleo-porto no Brasil pode ser observada em artigo já citado
anteriormente, da tese da diretora-geral da ANP — a mais alta autoridade em
regulação do setor petróleo e gás no país — Magda Chambriard. O texto foi publicado
no Valor em 04/08/2016191. No artigo, de forma breve, são descritos e analisados os
cenários de abastecimento de combustíveis no país até 2030. Chambriard cita e se
sustenta no estudo de 2015 da ANP (Série Temática Nº 6): “Fluxos logísticos de
produção, transporte e armazenagem de gasolina A e de óleo diesel A no Brasil —
Mapeamento, diagnóstico dos fatores de risco e ações de mitigação”. Ela afirma que
o Brasil é um “país ávido por energia” e fala dos riscos de se ter que importar entre
2026 e 2030 uma grande quantidade de derivados de combustíveis para suprir seu
deficit. Porém, aqui nesta 2ª parte da tese, que trata sobre a forte relação do petróleo
com os portos, Chambriard (2016) avalia que, importando ou distribuindo
combustíveis, tanto numa hipótese como na outra, o país necessitará de mais
infraestrutura de logística para atender à demanda futura de derivados. “Haverá mais
impactos em distribuição e logística. Hoje, o diesel e a gasolina chegam ao país
principalmente pelos portos de Itaqui, no Maranhão; Suape, em Pernambuco, e São
Sebastião e Santos, em São Paulo”. Para Chambriard, “estes portos continuarão a ser
relevantes daqui a dez anos e consequentemente haverá necessidade de
investimentos neles, além da criação de mais dois hubs portuários, um no Ceará e
outro em Santa Catarina”. Essa avaliação de cenários e necessidades de
investimentos reforça para o futuro a tese da ampliação da relação petróleo-porto
também no Brasil, além da ampliação espacial desse circuito de produção, tema que
será objeto da terceira parte desta tese.

CHAMBRIARD, M. Valor, 04/08/2016, p. A11. Abastecimento e investimento. Artigo citado de
passagem na introdução desta tese e depois no capítulo 10 (1ª Parte) que trata da exploração,
produção da indústria do petróleo no Brasil. Disponível em: <http://www.valor.com.br/opiniao/
4658019/abastecimento-e-investimentos>.
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Porém, a diretora-geral da ANP vai mais além e confirma textualmente a tese
que esta pesquisa vem sustentando, sobre a relação direta (biunívoca) entre petróleo
e porto, ao afirmar que, a partir da Lei dos Portos de 2013192, passou a haver a
determinação de que a ANP seja ouvida antes da realização de licitações para novos
portos, e que, desde então, a Agência contribui com subsídios técnicos para a
elaboração desses editais de licitação para concessão portuária. Chambriard
prossegue ao lembrar, no mesmo texto, que “a opção pelas importações também
amplia a vulnerabilidade do país à falta de combustíveis, o que significa que, para
mitigar essa vulnerabilidade, muito provavelmente precisaremos de estoques
estratégicos”.
A partir destas informações da dirigente máxima do organismo responsável
pela regulação e fiscalização do setor petróleo e gás no país, é possível perceber
como a questão dos estoques de petróleo e derivados está cada vez mais vinculada
aos sistemas portuários, onde a maior parte da armazenagem é instalada e/ou
localizada. Além disso, há que se considerar que se há demanda de combustíveis,
antes há a demanda pelo petróleo bruto que poderá ser obtido internamente em nas
reservas do país, ou importada. Na hipótese da primeira que é a mais provável
considerando a enorme fronteira exploratória do pré-sal para atendimento de nossas
demandas internas, o uso do apoio marítimo e portuário para exploração, perfuração,
produção e distribuição do petróleo também exigirá a ampliação destas
infraestruturas. Novos hubs portuários e reservatórios seriam necessários para dar
conta da demanda estimada no futuro, ainda que num cenário de relativa estagnação
econômica. Assim, este processo indica uma tendência no aumento do grau de
relação e dependência entre estas duas atividades, razão principal da investigação
desta tese.

Lei Federal nº 12.815 de 5 de junho de 2013. Esta lei dispõe sobre a exploração direta e indireta
pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos
operadores portuários. A vinculação dos portos ao petróleo faz parte expressa da lei que
determinado a participação da ANP no processo de licitação para novos portos. Ela consta do “Art.
16 - Ao poder concedente compete”;
[...] II: “definir as diretrizes para a realização dos procedimentos licitatórios, das chamadas públicas
e dos processos seletivos de que trata esta Lei, inclusive para os respectivos editais e instrumentos
convocatórios";
[...] § 2º: “No exercício da competência prevista no inciso II do caput, o poder concedente deverá
ouvir previamente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis sempre que a
licitação, a chamada pública ou o processo seletivo envolver instalações portuárias voltadas à
movimentação de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis”.
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Esse contexto demonstra os vários tangenciamentos e imbricamentos entre a
questão do petróleo, combustíveis, energia e as demandas pelas infraestruturas
portuárias e marítimas. Elas são estratégicas para qualquer Estado-nação com base
nas questões geopolíticas que levam à soberania ou à dependência. Dessa forma
essa relação seguirá o direcionamento político dado pelos estados nacionais, que
pode ser mais controlado pelo Estado e voltado para a obtenção das rendas para a
execução de políticas públicas, ou simplesmente entregue às forças do mercado,
favorecendo as corporações e o sistema financeiro, na inter-relação capitalista
lubrificada pelo petróleo que é o esquema gráfico geral desta tese que segue sendo
apresentada.
Figura 2

2.6 Gigantismo naval e portuário

Está em curso desde o final da primeira década deste século um processo de
ampliação do porte dos navios que visa à redução dos valores dos fretes, por
mercadoria transportada. Esse processo faz parte da fase de expansão e de boom do
ciclo da economia global, da profunda reestruturação produtiva e do aumento do
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movimento de cargas pelo mundo. Em 2014, o volume de cargas transportadas no
mundo foi de 9,84 bilhões de toneladas, com um tráfego que crescia de 3% a 4% ao
ano.193
Uma dinâmica muito puxada, como já se viu, pelo continente asiático e pela
China. Assim, ao se falar sobre o gigantismo naval que leva logo a seguir à demanda
pelo gigantismo portuário para receber maiores e gigantes navios, o que se quer dizer
é que tanto o aumento dos navios conteineros (navios que transportam na maioria
produtos industriais), quanto o dos navios graneleiros sólidos ou líquidos (que
transportam, em sua maioria, matérias-primas, recursos minerais e produtos do
agronegócio) situam-se dentro do que se convencionou chamar de commodities194.
Ou seja, o gigantismo naval que está levando ao gigantismo portuário significa
a massificação dos transportes e a ampliação da fluidez com a facilitação, redução
dos tempos, fretes e burocracias da movimentação de cargas. Esse processo é
decorrente do fenômeno da ampliação colossal que se assiste das trocas comerciais
entre corporações e nações que são partes evidentes da enorme reestruturação
produtiva que segue em curso, a despeito dos solavancos da economia capitalista
mundial. Nesse curso, os portos ampliam a sua condição de nós dorsais dessa cadeia,
na condição de etapa de circulação que interliga (às vezes e simultaneamente
misturando) a produção ao consumo final dentro da tríade marxiana. Na
contemporaneidade da radicalização das trocas comerciais internacionais, os
complexos portuários foram aumentando seu poder estratégico dentro da economia
global.
O gigantismo naval pode ser visto como uma espécie de “revolução logística”
e pode também ser observado como parte da oligopolização das empresas,
transformadas em grandes corporações e holdings (grupos) transnacionais, fechando
espaços para as empresas nacionais e de menor porte que, de certa forma,
oligopoliza, como um todo, a economia global. As holdings e grupos líderes vão
tomando conta não apenas da indústria, com a fabricação de produtos, mas também

Fonte: UNCTAD. Disponível em: <http://unctadstat.unctad.org/EN/Infographics.html#&
gid=2015&pid=World%20seaborne%20trade%20in%202014>.
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Commodities são produtos de origem primária (bens naturais, matérias primas, agrícolas).
Produtos que não possuem diferenças, ou possuem poucas, por conta de sua origem e têm preço
definido pela oferta e procura no mercado internacional, sendo comumente negociado em
transações na bolsa de valores e em mercados futuros. Exemplo: petróleo, minérios de ferros e
outros, soja, açúcar, milho, etc.
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dos espaços de circulação dessas mercadorias junto aos complexos portuários, como
grandes armadores (holdings donas dos navios e rotas), onde empresas dos mesmos
grupos atuam cada vez mais como concessionários dos terminais que movimentam
as cargas. Tanto em um quanto em outro setor, que são interligados, são sempre
poucos os operadores dessas estrondosas movimentações de cargas mundo afora.
Assim, não é possível imaginar os novos projetos portuários desvinculados
dessas holdings e corporações que controlam a movimentação das cargas
escolhendo rotas e portos onde atuar. Seguindo essa lógica, nem sempre será a
distância ou o tempo que definirão a escolha de rotas e portos para a movimentação
de cargas, mas os interesses em um e em outro em termos de apuração de maiores
lucros para essas grandes corporações.
O gigantismo naval que exige um gigantismo portuário define também a
necessidade de píeres mais extensos, terminais com maiores profundidades e
equipamentos de movimentação de cargas entre os navios e áreas de armazenagem
que sejam de maiores portes (não mais guindastes, mas portêineres), mais ágeis,
automatizados e com maior velocidade de operação. O aumento da quantidade de
carga movimentada exige portos com maiores retroáreas que invariavelmente estarão
fora dos núcleos urbanos, onde as áreas são caras e os conflitos de uso do solo
complexos e tendem a ampliar tempos e custos da utilização dos terminais por conta
dos conhecidos embates com as populações de seus entornos. Chega-se dessa
maneira à 5ª geração em termos de tipologia portuária, que se trata do porto-indústria
(MIDAs – Maritime Industrial Development Areas, VIGARIÉ, 1979, HOYLE, 1981 e
CASTEJÓN, 2009). Nesse percurso também se chega à verticalização e
hierarquização dos sistemas portuários, em que uns complexos atuarão como hubs
de distribuição interligando os portos continentalmente e deixando aos outros
terminais as etapas finais de distribuição com a chamada navegação de cabotagem.
Os MIDAs com disponibilidades de grandes retroáreas e com distritos
industriais passaram a ser elementos importantes para ampliação da relação petróleoporto, em várias partes do mundo. Pode-se afirmar que esta relação (biunívoca) que
sempre existiu, ganhou enorme amplitude com esta nova geração de portos: os
MIDAs. Além de terminal portuário para fluxo da mercadoria, exitem na maioria dos
MIDAs, áreas para estoques (reservatórios) de petróleo e derivados, indústrias de
beneficiamento (refino) e outras que usam os derivados produzidos como insumos.
Entre vários outros casos, se tem o óleo ou gás transportado por navios ou por
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dutovias, servindo como combustível na geração de energia elétrica e na produção de
fertilizantes e inúmeros outros produtos químicos.

Assim, esta escolha de

localizações destes empreendimentos citados acima tendem a seguir essa lógica da
integração entre as várias partes da cadeia produtiva, favorecendo a concepção dos
portos tipo MIDAs. Desta forma, a implantação deste conjunto de empreendimentos
tende a ser definida e planejada de forma conjunta, porém na grande maoria das
vezes ligado às áreas produtoras e ou consumidoras.
O objetivo principal do sistema de circulação (logística) é o encurtamento dos
tempos e ampliação da fluidez. Para isso, além de maiores navios, novas
infraestruturas portuárias são construídas e implantadas, enquanto algumas mais
antigas são reformadas e ampliadas para que possam receber as megaembarcações.
Essa fluidez das cargas, como já comentado, guardará sempre relação com a fluidez
das finanças dos fundos, que serão aportados como “capital fixo” na implantação
desses novos terminais. Na intermediação desse processo em curso, o capital
financeiro usa a mediação do poder político (das nações ou infranacionais nas escalas
inferiores) para reduzir burocracias, facilitar licenciamentos etc., em troca do discurso
da geração de empregos diretos e indiretos. Ou seja, as cargas caminham numa
volatilidade equivalente à dos fluxos de capitais que só se fixam nos territórios quando
atraídos para financiar a instalação de novos complexos portuários ou a expansão e
modernização de antigos terminais, quando as suas localizações apontam para mais
produtividade e lucros.
Para ser mais específico, o fenômeno do gigantismo naval se iniciou com o
transporte a granel líquido de petróleo e seus derivados, mercadoria essa que é a
mais comercializada no mundo, e cujos 2/3 do transporte acontece pela via marítima.
Os petroleiros, como são chamados os navios para o transporte de granel líquido de
petróleo e seus derivados de grande porte, iniciaram sua operação ainda na década
de 80. Os petroleiros são, em média e no limite, os maiores navios que existem. O
mais conhecido é o superpetroleiro norueguês Jahre Viking, o maior navio do mundo.
O mais pesado objeto móvel já construído pelo homem possui 458 metros de
comprimento e 69 metros de largura, calado de 24,5 metros e capacidade de
transporte de 4,2 milhões de barris de petróleo (equivalente à capacidade de mais de
18 mil caminhões tanques).195
O superpetroleiro norueguês Jahre Viking, o maior navio do mundo começou a navegar em 1981
batizado como Seawise Giant. Em 1988, foi bombardeado por caças iraquianos durante a guerra
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Hoje, os petroleiros mais utilizados possuem uma capacidade média para
transporte em torno de 2 milhões de barris de petróleo ou derivados. A maioria dos
petroleiros é de grande porte e, por isso, muitos são incapazes de atracar
em portos convencionais. Na área do transporte de petróleo com os petroleiros,
também vem havendo uma concentração nos últimos anos. Em 2010, 119 empresas
operavam embarcações marítimas nesse setor. Em 2015, esse número já havia caído
para 74 operadores com petroleiros. Estima-se que 2,4 bilhões de toneladas de óleo
circulem em cerca de 3.500 petroleiros, transportando 2/3 de todo o petróleo do mundo
(KLARE, 2008). A Grécia é o país que mais concentra os armadores para transporte
de petróleo e derivados. Adiante, quando se falar da concentração de empresas que
atuam no transporte marítimo, serão detalhadas as informações sobre encomendas
de novas embarcações petroleiras. O interior desses navios petroleiros é formado por
8 a 12 tanques enormes separados por placas vazadas, cuja função é evitar a
formação de ondas dentro da embarcação. Uma onda formada por mais de 300
milhões de litros de petróleo poderia até fazer o navio emborcar.196
Além dos superpetroleiros, a estrutura de estoques de petróleo junto aos portos
é gigantesca para dar conta da grande movimentação dessa carga. Em março de
2016, por conta do excesso de petróleo no mercado mundial, uma notícia chamou a
atenção para o volume de estoque e movimentação de petróleo no maior porto da

Irã-Iraque, sendo depois reformado, voltando a navegar em 1989, com o nome Happy Giant. Em
1991 voltou a ser renomeado Jahre Viking, nome pelo qual se tornou mundialmente famoso. Em
2004 o Jahre Viking deixou de navegar e transportar petróleo, foi novamente renomeado Knock
Nevis e passou a funcionar como um navio Floating Storage and Offloading - FPSO (Base Flutuante
de Armazenamento de Produtos Petrolíferos) no Qatar para a Maersk Oil. Em 2009, uma empresa
indiana de desmontagem de navios comprou o petroleiro e o levou para Índia, onde foi desmontado
em 2010 para aproveitamento do aço como sucata. Antes, o Jahre Viking transportava petróleo do
Golfo Pérsico para os Estados Unidos. São necessários somente alguns outros desse navio para
suprir o consumo diário de petróleo americano. Devido ao seu porte, esse megapetroleiro podia
atracar em poucos portos do mundo e era mais comum que o seu conteúdo fosse transferido para
navios menores próximos dos terminais portuários, que depois recebiam a transferência dessa
carga para armazenamentos junto aos reservatórios localizados na retroárea dos portos. Além
disso, ele também não navegava pelo Canal da Mancha, Canal de Suez nem no Canal do Panamá.
Fonte: <http://www.arnaldotemporal.xpg.com.br/curiosidades/knock.htm>.
Os navios petroleiros são classificados pelo porte em: Handysize (15-50,000 dwt); Panamax (6080,000 dwt); Aframax (80-120,000 dwt); Suezmax (120-170,000 dwt); VLCC (200-300,000 dwt) e
ULCC (>300,000 dwt). A classificação por produto divide-se em: Crude, Clean Products (produtos
brancos) e Dirty Products (produtos pretos). Os navios de produtos brancos transportam produtos
refinados, tais como gasolinas, diesel e gasóleo, que requerem revestimento adequado dos tanques
para evitar contaminação. Os navios de produtos pretos transportam fuel e outros produtos
relativamente viscosos que requerem aquecimento dos tanques. Fonte das informações: Review Of
Maritime Transport 2015 – UNCTAD - P.7 e Wikipedia. Disponível em: <
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf>.

196

274

Europa, Roterdã, na Holanda: “Com excesso de oferta, navios petroleiros fazem fila
no maior porto da Europa”197. A reportagem informa ainda que o armazenamento de
petróleo em tanques estava em 51,3 milhões de barris em 19 de fevereiro, o maior
desde que tinha passado a monitorar a estocagem. A fila de navios petroleiros
esperando no porto tinha crescido ao maior nível em sete anos, porque a superoferta
já supria a capacidade de armazenamento. Até 50 embarcações petroleiras, duas
vezes o número normal, aguardavam no terminal de Roterdã, pois os armazéns
estavam praticamente cheios, segundo o porta-voz Tie Schellekens em entrevista à
Bloomberg. A matéria informou ainda que “a Royal Vopak NV, a maior companhia de
estoques de petróleo do mundo, relatou que na semana passada [a semana anterior
à publicação] uma taxa de ocupação de 96% nos 11 portos da Holanda, ante 85% no
ano anterior”. A Bloomberg disse ainda que “o mesmo acontece no maior hub de
estoques dos EUA, em Cushing, no estado de Oklahoma, onde as reservas atingem
níveis recordes”.
Sobre as movimentações de cargas pelo mundo, o relatório 2015 da UNCTAD,
divulgado em maio de 2015, trouxe fartos dados, indicadores e infográficos sobre
navegação marítima e perfis das cargas transportadas no comércio transoceânico no
mundo. Entre eles, os percentuais de tipos de embarcações usadas atualmente no
comércio mundial. A liderança para a quantidade de navios petroleiros (17%) reforça
a nossa principal hipótese sobre a intensa relação entre petróleo e porto. Em segundo
lugar, estão os navios conteineiros (15%); em seguida, as embarcações de granéis
menores (15%); e em quarto lugar minério de ferro (13%) seguido de carvão (12%);
produtos de petróleo (9%); outros líquidos (9%); gás e químicos (6%) e graneleiros
(4%).

Fonte: Matéria da Bloomberg republicada pelo O Globo, 01/03/2016. Com excesso de oferta,
navios petroleiros fazem fila no maior porto da Europa. Estoques cheios obrigam embarcações a
esperar para entregar produção. Disponível em: < http://oglobo.globo.com/economia/com-excessode-oferta-navios-petroleiros-fazem-fila-no-maior-porto-europeu-18782350>.
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Gráfico 14 - Tipos e percentuais das embarcações marítimas que atuam no
comércio mundial em 2014.

Fonte: UNCTAD.198

O transporte de Gás Natural Liquefeito (GNL ou LGN) exige embarcações
especiais que também estão se ampliando e são de grande porte. Como foi
comentado na seção sobre a ampliação do uso do LNG pelo mundo, no primeiro
capítulo desta tese, muitas dessas embarcações, além de serem usadas para o
transporte, também fazem a regaseificação, transformando o GNL em GN no
momento do desembarque junto ao terminal portuário e bases de armazenamento.
Em 2015, a maior embarcação para LGN era o navio Prelude FLNG, que possui um
casco que é maior em comprimento do que o Empire State Building de altura.199
Com o uso mais frequente de grandes petroleiros, iniciou-se a demanda pelo
que depois foi chamado de gigantismo portuário, com grandes terminais para
movimentação de granéis sólidos, minério e commodities agrícolas e, mais
Fonte: UNCTAD 2015. Review Of Maritime Transport 2015 –UNCTAD - P.7. Disponível em:
<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf>
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O navio Prelude FLNG, maior embarcação de gás do mundo, foi construído em 2013 na Coréia do
Sul possuindo 488 m de comprimento e 74 m de largura. O casco do navio pertence à instalação de
gás natural liquefeito FLNG, flutuante Prelude da Shell, que é a maior instalação já desenvolvida.
Informação disponível em: <http://top10mais.org/top-10-maiores-navios-jaconstruidos/#ixzz4ITL8FonA>.
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recentemente, os superconteineiros. O infográfico (Figura 23) dos atuais tipos de
navios usados para o transporte de contêineres é apresentado a seguir.
Figura 23 - Tipologia dos navios conteineiros pelo porte.

Fonte: PNLP 2015. Diagnóstico. p.37/91. ANTAQ.200

No caso dos supernavios graneleiros, os que mais chamaram atenção foram
os 19 encomendados pela mineradora brasileira, Vale do Rio Doce, aos estaleiros
Daewoo, coreano (7), e Rongsheng Shipbulding, chinês (12). Chamados de Valemax,
o maior começou a operar em 2011, com capacidade para 400.000 toneladas de
minério, 36 metros de comprimento x 65 metros de largura, 7 porões, velocidade de
28 km/h e calado de 23 metros. Eles são utilizados para o transporte de minério entre
o Brasil e a Ásia, em especial para a China e sua enorme demanda de minério
equivalente a pouco mais da metade de toda exportação mundial. Com esse calado

Fonte: PNLP 2015. Diagnóstico. P.37/91. ANTAQ. Disponível em: <http://www.portosdobrasil.
gov.br/assuntos-1/pnpl/arquivos/arquivos_pnlp/CapaDiagnosticoPNLP2015.png>
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de navio, só dois portos têm condições de profundidade para recebê-los, Tubarão no
Espírito Santo e Ponta da Areia no complexo de Itaqui, no Maranhão.
As manobras de um navio desse porte necessitam de um raio com cerca de 3,7
quilômetros para conseguir ajustá-lo às entradas dos portos que o suportam.
Alegando riscos, mas apontando também para disputas comerciais, a China chegou
a proibir que esses supernavios fossem atracados em seus portos. Adiante, depois de
assumir o uso limitado em menos 10% de sua capacidade a autorização foi dada e
seguida. Em 2014, a Vale assinou um acordo comercial para alugar esses navios à
empresa chinesa Cosco, o maior conglomerado para transportes marítimos na China.
Assim, em 2015, a China já havia retirado os embargos e passou a receber navios de
400 mil toneladas em seus principais portos: Qingdao, Dalian, Tangshan Caofeidian e
Ningbo.201
Por conta das dimensões e das enormes capacidades dos navios, o seu uso,
se comparados a embarcações menores, permite uma redução de até US$ 6 por
tonelada. Trata-se de um ganho extraordinário, especialmente quando se está na fase
de colapso de preços no mercado internacional. Em um carregamento com 120 mil
toneladas de carga, a Vale economiza cerca de US$ 720 mil: fato que agrada os
investidores, aumenta os lucros e dá início ao gigantismo naval no transporte de granis
sólidos.
Com a ampliação da capacidade dos novos supernavios que carregam até 19
mil contêineres — e já há projetos para navios de até 25 mil TEUs202 —, o gigantismo
portuário foi passando a ser cada vez mais necessário para receber e atracar aqueles
que fazem rotas intercontinentais. Além de produtos industrializados, o uso dos
contêineres vistos como a espinha dorsal da globalização (Frémont, 2007) já
experimenta o transporte de alguns granéis sólidos (açúcar e soja) e produtos
químicos líquidos ou pastosos acondicionados em grandes sacos (tipo big-bag).
Assim, essas cargas ganham mais fluidez, considerando que os contêineres têm
facilidade de ser transportados pelos modais ferroviário (em cima dos vagões) e
rodoviário (sobre caminhões), além dos navios e da facilidade de descarregamento
Fonte da informação: <http://www.tecmundo.com.br/navio/101508-ore-brasil-numeros-maior-naviocarga-minerios-do-mundo.htm>.
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TEU, em inglês Twenty Foot Equivalent Unit, é a unidade padrão de medida equivalente ao
volume de um contêiner de 20 pés (6,25 metros) de comprimento, 8 pés (2,5 metros) tanto de
largura quanto de altura, ou seja, uma caixa de metal com tamanho padrão, que pode ser facilmente
transferida entre as diferentes formas de transporte como navios, trens e caminhões.
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por portêineres e pórticos (grandes e automatizados guindastes), passando por uma
rápida armazenagem nas retroáreas dos portos. Esses grandes navios foram
chamados de “neo-panamax”. Atualmente navios maiores para os quais se caminhou
são chamados de “chinamax”.
O gigantismo portuário criado a partir da demanda do gigantismo naval produz
outros desdobramentos nas lógicas e nos processos de funcionamentos dos terminais
de embarques e desembarques, os quais, na grande maioria dos casos, são operados
por

empresas

privadas,

mesmo

em

portos

organizados

públicos,

onde,

predominantemente, os terminais são concedidos para esses agentes.
A ampliação dos terminais e a modernização para a aceleração das operações
de embarques e desembarques são quase sempre acompanhadas de contínua e forte
desburocratização

dos

processos

de

alfândega,

sempre

reclamada

pelos

movimentadores de cargas juntos aos governos. Se de um lado essas medidas levam
à velocidade e fluidez das cargas, aumentando a competitividade dos terminais
portuários; de outro lado, reduzem (até irresponsavelmente) a regulação sobre a saída
e chegadas das mercadorias. Como resultado, o capital consegue dois objetivos
simultâneos: de um lado reduz — tendendo a zero o tempo da etapa intermediária de
circulação com a maior fluidez das cargas — de outro, dificulta e reduz enormemente
a capacidade de os governos realizarem os processos regulatórios. É na regulação
que acontece a fiscalização sobre essa movimentação das cargas, sobre as quais são
cobradas alíquotas de importação relacionadas ao tipo e quantidade dessas cargas
transportadas.
Reforçando o que já foi descrito, o crescimento das exportações e o comércio
mundial em proporções maiores do que o aumento do PIB das nações é que foram
criando as novas demandas por grandes embarcações e maiores terminais portuários,
numa economia cada vez mais mundializada. Paradoxalmente, na época de expansão
da economia, cresceram os volumes das mercadorias transportadas ao mesmo tempo
em que desceram os valores dos fretes, o que levou também à redução do número
de operadores (armadores) marítimos com a fusão com as navegadoras menores,
ampliando a concentração nas grandes corporações do setor (CASTEJÓN, 1990,
1996 e 2009).
Em meio a esse processo de agigantamento dos navios e tamanhos dos
terminais de atracação, além da busca pelo aumento da produtividade, o setor
portuário foi tendendo à especialização dos seus terminais, superando o anterior
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conceito de multifuncionalidade que estava ligado aos interesses e às demandas
regionais. O gigantismo portuário e a maior fluidez das cargas foram, dessa maneira,
reduzindo o diálogo porto-região, que também está ligado à interiorização com a
instalação dos portos secos com despachos de cargas e alfandegamento. Por sua
vez, devido a esse processo envolvendo maior demanda de solo portuário, disputado
na hinterlândia com o capital imobiliário, os novos projetos de terminais se deslocaram
para áreas litorâneas desurbanizadas e de menor valor mais distantes das metrópoles
e grandes cidades.
O gigantismo portuário leva não apenas à especialização dos terminais e à
verticalização e hierarquização das atividades, mas contribui enormemente para a
reestruturação produtiva, na medida em que a fluidez das cargas facilita a integração
de montagens com o recebimento de partes da produção feitas em diferentes lugares
do mundo. Isso mexe com as dinâmicas regionais e interferem na construção de novas
territorialidades, tema que será abordado na terceira parte desta tese, observando
mais especificamente os fenômenos ligados à relação petróleo-porto.
Observa-se, portanto, que a maior fluidez das cargas e o aumento da
produtividade nos portos tende a levar simultaneamente a industrialização a certos
lugares e a desindustrialização a outros espaços, como se vê com a reestruturação
produtiva e o crescimento das atividades fabris no continente asiático, onde há
também mais facilidades com os custos da mão de obra. Não por acaso, nove entre
os dez maiores portos em movimentação de cargas conteneirizadas do mundo estão
hoje na Ásia; destes, seis se situam na China.
Os portos na contemporaneidade, além de crescerem em porte e tamanho e se
especializarem, operam a movimentação de cargas com poucas pessoas altamente
automatizadas, quase desumanizadas. O fluxo maior de pessoas só ocorre nos
terminais de cruzeiros. É nesse contexto que devem ser vistos os complexos
portuário-industriais e sua intensa relação com o apoio à exploração de petróleo
offshore, com a circulação dessa mercadoria especial, com seu beneficiamento nos
distritos industriais e seu uso como insumo em outras atividades.
Os operadores portuários são globais e se conectam aos mercados
internacionais articulando rotas que ligam produtores a consumidores nos cinco
continentes. Os dinheiros para toda essa operação vêm também de fundos sem caras,
voláteis e com enorme mobilidade, tais quais as cargas no movimento entre os
terminais portuários. Vive-se, em consequência disso, tempos de aceleração da
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circulação do capital e de integração funcional dos espaços (HARVEY, 1989). Os
fundos se juntaram às grandes e globalizadas traders, forçando a redução das tarifas
modais, controlando fluxos, preços e lucros (PESSANHA, 2015)203. As traders
articulam os sistemas portuários e o capital financeiro. Controlam o fluxo de
commodities minerais e agrícolas e ainda o movimento entre a produção e a logística
de distribuição para o consumo, atuando como uma espécie de fazedoras de preço,
ou made-price (DOWBOR, 2013).
O gigantismo naval e portuário tornou esse processo muito mais difícil de ser
regulado por estados nacionais, considerando a natureza e as formas de atuação
dessas corporações que atuam como players globais. Além do gigantismo, é possível
que novas investidas em termos de tecnologia venham, num horizonte entre 15 e 20
anos, produzir outras importantes mudanças no transporte marítimo, dentro da etapa
de circulação da mercadoria, reduzindo crescentemente os seus custos, ampliando
os ganhos das corporações do setor e interferindo ainda mais pesadamente sobre as
economias nacionais.
No dia 2 de setembro, o jornal americano Wall Street Journal trouxe uma
matéria com informações sobre pesquisas desenvolvidas pela empresa britânica
Tolls-Royce Holdings PLC, fabricante de motores, junto com a maior corporação de
transportes de cargas do mundo, a dinamarquesa A.P. Moeller-Maersk A/S, no
desenvolvimento de “embarcações autônomas de cargas que podem dispensar
tripulação”204 (Figura 24).

PESSANHA, Roberto, 2015. Portos demandam regulação. Artigo na plataforma GeocritiQ, da
Universidade de Barcelona. Disponível em: < http://www.geocritiq.com/2015/02/portos-demandamregulacao/>.
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Fonte: The Wall Street Journal republicado pelo Valor, em 02/09/2016, P. B9. PARIS, Costas e
WALL, Robert. Navios de carga podem dispensar tripulação no futuro – Embarcações autônomas
reduziriam custos com pessoal e combustível. Disponível em: <
http://www.valor.com.br/impresso/wall-street-journal-americas/navios-de-carga-podem-dispensartripulacao-no-futuro>.
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Figura 24 - Conceito da fabricante britânica Rolls-Royce para
um navio operado por controle remoto.

Fonte: The Wall Street Journal, 02/09/2016. PHOTO: ROLLS-ROYCE.

A reportagem fala da ampliação da automação marítima devido ao uso de
tecnologias adotadas para melhorar a aviação comercial e a adaptação de know-how
de carros autônomos, além do uso de detectores infravermelhos, câmeras de alta
resolução e sensores a laser para monitorar o movimento no entorno das
embarcações. Refere-se ainda ao uso de uma nova geração de satélites de
comunicação que, com menores custos, permitiriam transmitir mais dados entre os
navios e a costa, garantindo maior segurança, mesmo com o controle dos grandes
navios cargueiros, sem ou com o mínimo de tripulação. A Maersk fala dos benefícios
que o aumento da automação pode trazer para os seus 630 navios-cargueiros,
considerando que as questões de segurança da viagem e das cargas podem ser
também administradas. As duas corporações estimam que os navios cargueiros não
tripulados e controlados remotamente estejam disponíveis em 2030, e totalmente
autônomos em 2035. Fazem previsões de que a redução de custos de transportes
poderia chegar a 22%, com menos tripulação e menor consumo de combustíveis
decorrente da menor quantidade de equipamentos e materiais de apoio às pessoas.
Com base nas pesquisas empíricas, observa-se que o gigantismo naval e o
portuário que estão fortemente atrelados à tecnologia tendem a vir acompanhados de
outras transformações sobre a logística marítima. Novamente a demanda será por
maiores infraestruturas e mais tecnologias para operar as mudanças na etapa de
circulação da mercadoria, com redução de custos e de tempos, desde a produção até
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a distribuição e o consumo. Esse processo exige investimentos cada vez maiores dos
fundos financeiros e busca quase sempre reduzir a participação do trabalho humano
na etapa de circulação como forma de conter custos, aumentar a produtividade e os
lucros. Assim, torna-se ainda mais importante observar a dinâmica desses dois
setores dentro da lógica do capitalismo contemporâneo.
Além disso, a disputa comercial, de certa forma relacionada à luta por
hegemonia, que tem de um lado os EUA e de outro a China e a Rússia avança nesta
metade da segunda década do século XXI. A estagnação na economia mundial
embute neste processo uma disputa concorrencial relacionada, como já foi dito, à
reestruturação produtiva mundial, com ascensão da China e de toda a Ásia.
Neste contexto, a economia mundial foi amplamente discutida nos primeiros
dias de setembro de 2016 na reunião das vinte maiores economias no mundo (grupo
do G-20) acontecida na China. Uma das alternativas discutidas para a retomada da
economia mundial foram os investimentos em infraestrutura a que alguns chamam
conectividade. Nessa linha, a China sinaliza com o uso dos recursos do Banco de
Integração Asiática e do Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS (NBD), cada
um com captação inicial de US$100 bilhões. A China passou a perceber com mais
clareza que os seus fortes investimentos em capital fixo em fábricas estava
aumentando demais o excesso de capacidade instalada de produção no setor
industrial. O caso do aço é o mais sintomático e motivo de fortes atritos nas suas
relações com a Europa, Japão e EUA. Assim, de modo contrário, os investimentos em
infraestrutura e modais de transportes com rodovias, ferrovias e portos eram mais
interessantes.205 Sobre esse cenário, o brasileiro estudioso em geopolítica (em
especial da energia), Pepe Escobar, presente nos eventos do G-20 na China, detalhou
como entende a participação desse país em tais investimentos, chamando a atenção
para a aplicação dos chineses em grandes sistemas portuários:
As empresas e fundos estatais chineses estão incansavelmente comprando
portos e empresas de tecnologia na Europa Ocidental – da Grécia ao Reino
Unido. O Corredor Econômico China-Paquistão [ing. China-Pakistan
Economic Corridor, CPEC], de US$ 46 bilhões, tem potencial para
desbloquear vastas áreas do Sul da Ásia, com Gwadar, operado pela
empresa de portos chineses no ultramar (China Overseas Port Holdings),
destinado a tornar-se entroncamento naval chave para as Novas Rotas da
Seda [...] Portos de águas profundas serão construídos em Kyaukphyu em
Vide matéria do Financial Times, WILDAU, G. republicada pelo Valor em 14/09/2016, P. A9. Dados
sugerem retomada da China neste semestre. Disponível em: http://www.valor.com.br/internacional/
4709027/dados-sugerem-retomada-da-china-neste-semestre>.
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Myanmar; na ilha Sonadia em Bangladesh; em Hambantota no Sri Lanka.
Acrescentem-se a esses portos o Parque Industrial China-Belarus e 33
acordos no Cazaquistão, que cobrem tudo, de mineração e engenharia a
petróleo e gás [...] há um frenesi de expansão da infraestrutura e de
interconectividade entre Rússia, China, Índia, Paquistão, Irã, Ásia do Sul e
Central. A conectividade hoje, mais que geografia, é destino. (ESCOBAR, P.
2016) 206

Em 2016, mesmo com o PIB global crescendo abaixo de 3,7% (média verificada
nas duas décadas antes da crise financeira global de 2008) pelo quinto ano
consecutivo, o comércio global chega ao volume de US$ 5 trilhões por ano, ou dois
terços do PIB mundial. Muito disso se deve à China207. Observa-se, dessa maneira,
que, mesmo diante da relativa estagnação, o comércio mundial parece ter um peso
crescente e importante na economia como um todo.
Diante dessa realidade sobre o movimento da economia nas nações mais ricas
do planeta, é possível identificar relações de tudo isso com o tema desta tese. Elas
trazem informações e interpretações que reforçam a importância dos sistemas
portuários junto ao gigantismo naval. A articulação em redes desses portos
consequentemente tenderá também a crescer, levando a uma concentração ainda
maior dessa etapa de circulação da mercadoria. Além disso, insistindo no eixo central
desta tese, as notícias robustecem a interpretação sobre a profunda relação entre o
setor financeiro (os fundos) e o avanço dos investimentos em petróleo, sistemas
portuários e marítimos, os quais, mesmo que cresçam menos, não deixam de ser
ampliados, sempre e fortemente vinculados às intermediações dos poderes políticos.

2.7 Concentração comercial e hierarquização no setor marítimo e portuário

Como se pode perceber com as descrições feitas até aqui, a concentração
portuária, a especialização dos terminais e a hierarquização gerencial e comercial do

Fonte artigo de Pepe Escobar publicado em 06/09/2016 em vários sites e blogs alternativos pelo
mundo. Título: Geopolítica: no G-20, a alternativa China. Disponível com tradução em:
<http://outraspalavras.net/destaques/geopolitica-no-g20-a-alternativa-da-china/>.
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Fala da diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde descrita pelo jornalista BASILE, J. do Valor, em
Washington em 14/09/2016, p. A9. Economia global crescerá abaixo da média. Disponível em:
http://www.valor.com.br/busca/Economia%2Bglobal%2Bcrescer%25C3%25A1%2Babaixo%2Bda%2
Bm%25C3%25A9dia.%2B>.
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setor marítimo e portuário são enormes dentro do sistema capitalista de trocas globais.
Identifica-se nessas ações uma extraordinária redução do número de empresas que
operam com fretes marítimos de longa distância.
O processo de concentração que se dá com o gigantismo naval e portuário
favorece os oligopólios do setor e quase unicamente do mercado, mas cria efeitos
econômicos e espaciais que devem ser observados e que serão mais analisados na
terceira parte da tese. Se a concentração traz vantagens para os oligopólios e para o
mercado, a dispersão, mesmo que relativa sob o ponto de vista da repartição dos
serviços por mais empresas, leva também a um maior “espraiamento” em termos de
ocupação espacial. Isso tende a favorecer o desenvolvimento mais regional, sob o
ponto de vista da dinâmica econômico-espacial, porque mexe com a arrecadação
tributária e leva alguma potencialidade às localidades, dentro das cadeias produtivas
e da formação de valor. Assim, pode-se dizer que concentração e oligopólios
caminham juntos e numa direção oposta à dispersão. Tal fenômeno pode ser
observado

nas escalas

supramunicipais e

infrarregionais; infranacionais e

suprarregionais e/ou internacional e supranacional, em termos de blocos de nações,
sempre com repercussões sobre os poderes políticos.
Os operadores que movimentam cargas são, em muitos casos, também os
donos dos navios e controlam assim os setores que definem as rotas e a priorização
(hierarquização) de certos terminais em detrimentos de outros. Isso não se dá apenas
em função de condições técnicas, mas influenciados pelos negócios entre armadores
e operadores portuários. Não raro, eles compõem participações acionárias que
definem a instalação de empreendimentos ou a constituição de consórcios em um ou
em outro negócio complementar, acima ou abaixo (jusante ou vazante) na cadeia de
logística que liga a produção à distribuição e ao consumo.
Muitas vezes essa ramificação acontece via fundos financeiros que estão
presentes nas composições acionárias dos setores vinculados a um, ao outro, ou aos
dois. Desse modo, o sistema financeiro, além de lucrar com a reprodução do capital,
ganha com a integração de suas empresas em qualquer uma das três etapas: na
produção, circulação ou consumo. Dessa forma se torna uma espécie de elos
reprodutivos que produzem a ampliação da acumulação dos lucros obtidos em vários
pontos das cadeias. Neste contexto de profunda ampliação das trocas globais e do
comércio exterior, com abertura de novas fronteiras de mercado, é que a etapa da
circulação, que envolve os setores marítimos e portuários, ganha destaque. Daí se
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observa que o gigantismo naval e portuário está estreitamente vinculado à
concentração comercial, que se torna a alma da questão.
No período entre 2015/2016, no auge da fase de colapso do ciclo econômico
(e petro-econômico, área de maior interesse deste trabalho), a concentração no setor
com aquisições e fusões cresceu tanto quanto no setor petróleo, descrito na primeira
parte desta tese. Em 2015, estimava-se que 90% do mercado global de fretes
marítimos eram feitos por apenas 20 grandes armadores e com apenas 10% de
armadores independentes, os quais acabam, desse modo, dependentes dos
oligopólios marítimos. Neste ponto é oportuno recordar que o transporte marítimo em
2015 equivalia a 80% de todo o comércio global, segundo a UNCTAD (Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento).
Por decorrência, essa concentração dos 20 grandes armadores direciona o
poder oriundo desse controle para a escolha dos terminais portuários que
movimentarão as cargas que transportam em direção aos continentes, num
movimento articulado em redes que tem como cabeça os fundos financeiros
acionários em empresas em um ou outro setor. Essa dinâmica também influencia a
definição da especialização dos terminais, segundo a classificação das cargas: tipo
granel (sólido ou líquido), contêineres ou cargas especiais. Essa escolha com o
avanço do poder dos fundos financeiros, acaba sendo por eles articulada, conforme
seus negócios, tanto acima na produção quanto abaixo, na direção do consumo da
tríade marxiana: produção, circulação e consumo. Vê-se assim que a etapa da
circulação vai sendo cada vez mais controlada por capitais financeiros (fundos de
investimentos) e por gigantes oligopólios, operadoras, armadores e operadoras de
movimentação de cargas. A matéria “Concentração é tendência no transporte” (NERY,
C. 2015)208, publicada no Valor em 27/03/2015, traz fortes evidências empíricas sobre
o que está sendo aqui exposto e mostra também a relação direta entre o movimento
do sistema marítimo e sua projeção sobre o sistema portuário no qual atua.
Essa realidade vale tanto para a movimentação de cargas em geral quanto para
o petróleo, que é a mercadoria mais comercializada no mundo, e seus derivados. Esse
quadro do sistema marítimo e portuário que aqui se expõe reforça o esquema gráfico
geral desta tese. Uma das principais confirmações que a pesquisa empírica traz é a
Matéria do Valor. 2015. Concentração é tendência no transporte. NERY, Carmem. Valor em
27/03/2015. Disponível em: < http://www.valor.com.br/brasil/3977894/concentracao-e-tendencia-notransporte>.
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de uma profunda articulação entre os diversos setores vistos de uma forma mais
totalizante. Só ela permite que melhor se compreenda a forma de atuação e os
meandros do sistema capitalista, não apenas na produção, mas também na etapa de
circulação da mercadoria até o consumo final, intermediada crescentemente pelo
setor financeiro.
Na primeira parte da tese se descreveu a atuação das traders no setor de
petróleo e de derivados assim como nos negócios das commodities de uma maneira
geral, não apenas as oriundas dos bens minerais, mas também as produzidas no
agronegócio. Na ocasião também se falou sobre a intermediação que se realiza para
atuar como “made-price”, na expressão do Dowbor (2013). Nesta condição de
intermediários entre os produtores e os consumidores, as traders prescindem de
grandes estruturas junto aos terminais portuários, onde armazenam grandes
quantidades de mercadorias, de forma a construir suas lógicas de mercado e
especulação de preços. Essas traders são grandes empresas (corporações), que,
mesmo estando relativamente em pouco número, também constituem oligopólios,
organizados, na maior parte dos casos, pelo setor de agronegócio e recursos minerais
— minério de ferro, petróleo etc., e fazem parte dessa cadeia de valor muito vinculada
tanto ao sistema marítimo como aos complexos portuários. Em muitos casos também
estão vinculadas a fundos de investimentos que aportam recursos e possuem
controles sobre os dois sistemas. Assim, as traders e seus fundos garantidores
também participam das escolhas dos portos que serão hierarquizados (que atuarão
como hub-ports, ou portos distribuidores) dentro da lógica da formação do valor, em
toda a cadeia que vai da produção ao consumo, ampliando o seu poder sobre o
controle dos fluxos, preços e lucros.
Os MIDAs próximos às áreas de produção e/ou de consumo, reforçam a tese
da ampliação de sua relação com o setor petróleo em suas movimentações de cargas,
embora em alguns casos, a localização fixa das infraestruturas portuárias - fora dos
circuitos (rotas) entre origem e destino da mercadoria ou seus derivados - reduza o
uso dos portos por esta cadeia produtiva. Assim, a maioria dos MIDAs, pelas suas
características, tende a absorver partes importantes da cadeia do petróleo e da
energia, mas não se pode afirmar que todas estas infraestruturas (fixas) terão,
obrigatoriamente, instalações e indústrias, ligadas diretamente ao setor.
O gigantismo naval e portuário e a concentração desses setores trazem
reflexos sobre outros setores da economia também. A construção das embarcações
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nos estaleiros movimenta a indústria naval, demanda novas tecnologias para a
construção das embarcações maiores e para a busca de menores riscos de
navegação. O aumento do porte das embarcações leva à ampliação dos píeres dos
terminais, ao aumento da profundidade dos seus canais de atracação — com grandes
e custosos serviços de dragagem —, que também movimentam estudos de impactos
ambientais. Agita ainda a construção de guindastes maiores, mais ágeis, seguros e
automatizados e operados à distância por computadores.
Além disso, os grandes canais de navegação que separam partes dos
continentes e representam encurtamento de distâncias em relação às viagens
externas aos continentes acabam precisando ser ampliados e dragados a fim de
permitir a passagem desses super-navios. Esse é o caso do Canal de Suez, do Canal
da Mancha e, em especial, do Canal do Panamá.
A relação petróleo-porto realça a importância geopolítica dos estreitos, ao longo
das rotas entre produtores e consumidores de petróleo e derivados. Não apenas na
ligação entre o atlântico e Pacífico com o Canal do Panamá e o Canal de Suez entre
o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, mas também os estreitos no Golfo Pérsico, os
estreitos do Mar Negro, no Leste europeu e no Oceano Índico, na Ásia. Os conflitos
para o controle sobre os principais estreitos são de natureza geopolítica e se explica,
exatamente, pelas rotas dos navios petroleiros.
O Canal do Panamá permite a ligação transoceânica entre os oceanos Atlântico
e Pacífico, na América Central, e entre as duas outras partes do continente americano:
Norte e Sul. O canal implantado pelos EUA e França começou a operar em 1904. Hoje
se estima que por ele transite cerca de 6% do comércio mundial. As obras de
ampliação desse canal, que se iniciaram em 2007, tinham previsão de conclusão em
2014, mas foram entregues em 26 de junho de 2016. As obras foram contratadas por
gestores americanos, feitas por um consórcio de grandes empresas de infraestrutura
— GUPC, controladas pela espanhola Sacyr e custaram cerca de US$ 5,2 bilhões.
Segundo os gestores do projeto de logística, cerca de 15 mil embarcações cruzam
por ano o Canal do Panamá gerando receitas em torno de US$ 10 bilhões, o que
permite identificar que o custo das obras é rápido e perfeitamente assimilável.
A ampliação permitiu que pelo Canal do Panamá passassem a trafegar navios
três vezes maiores do que sua antiga capacidade de 4,5 mil TEUS permitia. Assim,
embarcações de contêineres com volumes e quantidades de até 14 mil TEUS, hoje já
transitam por esse canal. Isso equivale a dizer que navios de até 49 metros de largura
por 377 metros de comprimento (mais de três campos de futebol enfileirados e em
sequência) e de 15 metros de calado podem cruzar o canal que possui 80 km de
extensão. De certa forma, essa ampliação simboliza e marca a força com que o
gigantismo naval foi operando sobre os sistemas portuários. Vale recordar que os dois
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terminais portuários nas extremidades do Canal do Panamá, o de Balboa (no Oceano
Pacífico) e o de Colón (no Oceano Atlântico) eram, em 2014, os dois portos com a
maior movimentação de contêineres em toda a América Latina e Caribe, com
respectivamente 3,4 milhões de TEUS e 3,2 milhões de TEUS, ficando inclusive à
frente do Porto de Santos, que vem a seguir com 3,0 milhões de TEUS, segundo os
dados estatísticos da CEPAL (Figura 25).
Figura 25 - Ranking dos Portos da América Latina e Caribe em 2014.
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No primeiro semestre de 2016, a tarifa cobrada pela gestão do Canal do
Panamá variava entre US$ 68 e US$ 78 por TEU, conforme o tamanho das
embarcações. As menores, que comportam menos contêineres, pagam mais por TEU.
O menor valor, de US$ 68, era para um navio conteineiro de 9,5 mil TEUs. Apenas
para se ter uma ideia das receitas, é possível identificar que, com uma tarifa de US$
68, um navio de 14 mil TEUs teria um valor de US$ 952 mil. Mesmo sabendo que, em
sua maioria, as 15 mil embarcações que cruzam o canal por ano não são tão grandes,
só para efeito de estimativas, é possível chegar a um valor de US$ 10 bilhões, sendo
o custo da ampliação de US$ 5,2 bilhões; percebe-se que o retorno dos investimentos
é facilmente retornável e altamente lucrativo209.

Sobre a expansão (duplicação) do Canal do Panamá, duas matérias da jornalista Fernanda Pires,
para o jornal Valor Econômico, em viagem feita à convite da empresa dinamarquesa Maersk, a
maior movimentadora de cargas do mundo: Em 02/06/2015, p.B3. Ampliado, Canal do Panamá abre
novas rotas no mundo. Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/4077060/ampliado-canaldo-panama-abre-novas-rotas-ao-mundo; Em 24/06/2015. Canal do Panamá eleva comércio com
Ásia. Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/4612741/canal-do-panama-eleva-comerciocom-asia. Do The Wall Street, em 20/06/2015, por PARIS, Costas, et al.
Canal do Panamá ampliado chega em meio à crise. Disponível em: <
http://www.valor.com.br/impresso/wall-street-journal-americas/canal-do-panama-ampliado-chegaem-meio-crise>.
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Figura 26 - Canal do Panamá, mapa e características.

Fonte: wikipedia.210

O gigantismo também incentivou a ampliação do Canal do Suez localizado no
Egito, África, com extensão de 72 quilômetros. O Canal de Suez, que foi construído e
implantado entre 1859 e 1869, permite a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar
Mediterrâneo, no sul da Europa, atendendo ao comércio dessa região com os árabes,
a Índia e a Ásia. Em agosto de 2015, sua ampliação foi inaugurada ao custo de EU$
8,5 bilhões. As obras consistiram na construção de um canal de 37 quilômetros
paralelo ao canal original que também foi ampliado permitindo o fluxo de mais e
maiores navios (de 49 para 97 navios por dia) e a redução do tempo de travessia de
Canal do Panamá. Fonte da Imagem, disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/91/Panama_Canal_Map_EN.png>.
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18 horas para 11 horas. Em 2015, as receitas com o Canal de Suez somavam EU$ 4
bilhões por ano e a estimativa do governo egípcio era de que, até 2023, elas fossem
triplicadas para cerca de EU$ 12 bilhões. Grande parte do fluxo pelo Canal de Suez é
de petroleiros, considerando a sua localização na maior região petrolífera do mundo
no Oriente Médio próximo à Arábia Saudita e a outros grandes produtores e
exportadores mundiais, o que também reforça a principal hipótese desta tese.211
Figura 27 - Infográfico do Canal de Suez.

Fonte: El país.212

A obra de ampliação do canal do Panamá foi orçada inicialmente em US$ 3,1
bilhões, revista para US$ 4,7 bilhões e depois para US$ 5,2 bilhões, sendo US$ 2,1
bilhões apenas para dragagens e, o restante, para construção das eclusas dos dois
lados do canal. Os investimentos foram bancados por europeus e americanos
interessados em poder usar navios de maior porte, sem precisar dar a volta pelo Cabo
da Boa Esperança, na África do Sul. Por exemplo, a alternativa de trajeto reduz uma
viagem entre o Brasil, no caso do norte (Porto de Itaguaí, MA) ou nordeste (Porto de

Matéria do El País em 07/08/2015. Canal de Suez: Presidente do Egito inaugura faraônica
ampliação do Canal de Suez. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/06/
internacional/1438856772_249325.html >.
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. Infográfico do Canal de Suez. Fonte: El país. Disponível em: <http://elpais.com/elpais/2015/08/06/
media/1438866405_761584.html>.
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Suape, PE) e a Ásia em até dez dias. Os planos de expansão do canal levaram o
mundo, num processo em cadeia, a acelerar a construção de maiores portacontêineres. Um total de 214 navios conhecidos por neo-Panamax, com comprimento
de quatro campos de futebol (400 metros) e 49 metros de largura, com capacidade
para 13.200 contêineres, já foram encomendados para aproveitar o canal ampliado,
segundo a Alphaliner, publicação especializada na área. Por conta desse processo,
os antigos navios Panamax com capacidade para 4,5 mil contêineres serão
desmobilizados.
Além da ampliação do Canal do Panamá para mais e maiores navios, outros
portos próximos à produção e/ou ao consumo passaram a demandar ampliação e
aprofundamento dos seus calados para dar conta das novas embarcações. Dessa
forma, dez dos maiores portos dos EUA estão planejando investimentos de mais de
US$ 11 bilhões na ampliação dos seus calados, modernização de terminais e adição
de guindastes mais potentes como os chamados portêineres.213
A China também se encontra em vias de fechar acordo com a Nicarágua para
a construção de um canal com extensão de 278 quilômetros (quatro vezes maior que
o do Panamá) para efetuar nova ligação entre o Atlântico e o Pacífico, que serviria
“para controlar grandes rotas logísticas no mundo e assegurar suprimento de minerais
e alimentos”.214
Matéria de Dan Molinski, do Wall Street Journal, reproduzida pelo Valor, em 18 de fevereiro de
2014. p. B13. “Impasse no Canal do Panamá põe em dúvida planos de portos e exportadores”.
Disponível em: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304675504579389603220553032
.html?dsk=y ou: http://www.valor.com.br/impresso/wall-street-journal-americas/impasse-no-canal-dopanama-poe-em-duvida-planos-de-portos-e-ex>. Último acesso em 4 de julho de 2014.
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Matéria de O Globo em 27 de julho de 2014: “China busca alternativa ao canal do Panamá - Para
driblar influência dos EUA, país apoia projeto na Nicarágua que garantirá suprimento de grãos”.
FARIELLO, Danilo. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/china-busca-alternativa-aocanal-do-panama-13395216>. Último Acesso em 28 de julho de 2014. A reportagem diz: “A
construção do canal da Nicarágua — que cortará o país numa rota alternativa ao Canal do Panamá
— e da ferrovia Transcontinental, que atravessará o Brasil e o Peru, ligando Atlântico e Pacífico,
fazem parte desse projeto. O canal da Nicarágua, projeto de US$ 40 bilhões, começará a ser
construído no fim deste ano e tem entrega prevista para 2019. Deverá percorrer 278 quilômetros —
quase quatro vezes o canal do Panamá, inaugurado há um século — passando por florestas, terras
indígenas e o lago da Nicarágua, no interior do país. O traçado foi definido há duas semanas pelo
concessionário HKND Group. O empreendimento envolve também dois portos, uma zona de livre
comércio, hotéis, um aeroporto e estradas”. “Apesar de o canal do Panamá ter capacidade
disponível, a China apoia a iniciativa na Nicarágua porque não teria controle sobre as rotas
logísticas no Panamá, devido à influência americana, que tem bases na região e é responsável por
sua defesa militar. — Para eles, faz muito sentido um segundo canal. A China é e continuará sendo
um importador de matérias-primas. Tudo o que facilite e reduza fretes é positivo e se paga no longo
prazo — disse Cláudio Frischtak, da Inter.B Consultoria Internacional de Negócios. O canal da
Nicarágua gera grande interesse geopolítico internacional”. “Com outro projeto de levar navios pelo
Ártico em rotas que se abrem pelo aquecimento global, a China quer se firmar como operadora
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A ampliação do Canal do Panamá também cria mais oportunidades para a
indústria de gás dos EUA que, em expansão, se prepara para aproveitar a chance de
exportar para a Ásia em grandes embarcações. O porto de Miami projeta ampliação
para trocas de mercadorias da Flórida usando o Canal do Panamá para acessar a
costa oeste da América Latina e também a Ásia. O canal ampliado também deverá
impactar os portos transformados em MIDAs no Brasil. Esse é o caso do Porto do
Itaqui no Maranhão, Pecém no Ceará e Suape em Recife. Vale registrar que esses
três MIDAs brasileiros possuem instalações relacionadas a petróleo. Isto acaba se
evidenciando como uma das características importantes dos cinco MIDAs brasileiros
(PESSANHA et al., 2013). Trataremos do assunto de forma mais detalhada nos itens
3.4 “Portos e desenvolvimento no Brasil” e 3.5 “MIDAs (ZIP), a realidade da 5ª geração
de portos no Brasil (Suape, Pecém, Itaqui, Vila do Conde e Açu) e a relação com a
cadeia produtiva do petróleo”.
Na trilha do gigantismo, também se vê o surgimento de outros projetos de
transposição oceânica entre continentes. Nessa linha se inclui o projeto chinês de
construção de um canal na Nicarágua, também na América Central, para concorrer
pela proximidade com o do Canal do Panamá. Os chineses consideram que o Canal
do Panamá é controlado pelos EUA e pela OTAN. Por essa razão, por meio de
empresários chineses, está em curso o desenvolvimento de um projeto, em parte já
licenciado, de um canal na Nicarágua de 278 quilômetros de extensão ligando o Mar
do Caribe (Atlântico) ao Oceano Pacífico, ao custo de cerca de US$ 40 bilhões. Os
chineses pretendem dividir parte do fluxo do Canal do Panamá de 38 navios por dia,
ficando com o trânsito de cerca de 14 navios por dia.
Essa realidade e demanda por grandes complexos portuários é que foram
determinando a sua instalação em áreas afastadas dos centros urbanos. O objetivo é
o de garantir a fluidez e propiciar espaços para a viabilização conjunta de distritos
industriais, grandes projetos de energia e outros. Tal processo leva a alterações das
territorialidades e criam novas regionalidades com características bem específicas, o
que será objeto de descrição e análise na terceira parte desta tese. Foram exatamente
esse movimento e dinâmica mundial que deram origem, no Brasil, a vários projetos
de reformas, ampliações e modernizações portuárias e à reforma legal com um novo
logística global, principalmente por meios marítimos. Segundo a Organização Mundial do Comércio
(OMC), 90% do volume de negócios internacionais feitos no mundo em 2012 passaram pelos mares
e oceanos.”
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marco regulatório dos portos em 2013. Também propiciaram a ampliação, no Brasil,
da 5ª geração de portos tipo MIDAs ou porto-indústria.
É necessário, ainda sobre a relação entre gigantismo-naval e portuário e
concentração comercial do setor, citar com mais ênfase o crescimento da oferta de
navios e navegação, os processos de fusão e aquisição, e a disputa feroz pelas rotas
e movimentação de cargas com impactos sobre os fretes, com a consequente,
desesperada e paradoxal luta que leva ao sucateamento e à “destruição criativa” de
milhares de navios pelo mundo.
A materialidade identificada nesta pesquisa empírica mostra situações que
poderiam ser interpretadas como paradoxais. No ano de 2015, vários jornais
trouxeram informações sobre grandes corporações, que atuam na movimentação de
cargas operando rotas marítimas, que faziam várias encomendas de grandes navios.
Assim, se observa que o objetivo dos armadores é o de ampliar ainda mais as
economias de escala que garantem a redução de custos e a ampliação da
competitividade com seus concorrentes. Como exemplo temos a OOCL (Orient
Overseas Container Line) de Hong Kong que contratou seis supernavios de 21.000
TEUS à coreana Samsung Heavy Industries. Com essa encomenda, esses navios
deverão passar a ser os maiores superconteineiros em serviço. Até então, eram os
quatro navios do grupo MSC, com capacidade de 19.224 TEUs. A chinesa CSCL
(China Shipping Container Lines Company) fez encomendas de 10 navios com
capacidade de 20.000 TEUs. Essa corporação chinesa está em fase de fusão com
outra gigante do setor, também chinesa, COSCO Container Lines, que fez pedido de
outros meganavios de 20.000 TEUs, com a opção de adicionar mais quatro desses
navios até a entrega dos pedidos. A maior corporação do setor, a dinamarquesa
Maersk Line, tinha assinado contrato com o estaleiro coreano Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering, para construir 11 navios com capacidade nominal para 19,630
mil Teus, considerando-o como a segunda geração do seu navio tipo “Triple-E”, classe
de navios de 18 mil Teus, ao custo de US$ 1,8 bilhão. Assim, apenas os pedidos
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dessas quatro corporações representavam um universo de encomendas de 36
meganavios para o setor, todos com capacidade próxima a 20 mil TEUs.215 216
Após a 15ª Conferência Anual Marítima TransPacific da JOC (15TH TPM
Annual Conference), realizada entre 1º e 4 de março de 2015, em Long Beach, na
Califórnia, EUA, o presidente mundial (CEO) da Maersk Line falou que a empresa
esperava gastar mais de US$ 3 bilhões em novas encomendas até 2017:
Não há barreiras de projeto que impediriam a construção de um navio de
25.000 TEUs, mas com o tipo de crescimento de mercado que estamos
vendo, eu não acho que isto vai acontecer tão cedo. Os maiores navios de
contêineres podem ser implantados em alto volume nas rotas Ásia-Europa,
em rotas comerciais com grandes portos em cada extremidade. Nós somos
a maior transportadora na Ásia. Temos 22 por cento de participação de
mercado para o Norte da Europa. Isso significa que nós enviamos cerca de
55.000 TEUs por semana, a partir da Ásia. Se você implantar navios de
25.000 TEUs você tem carga suficiente basicamente para dois fluxos. Isso
não é competitivo. Você precisa ser capaz de oferecer cinco ou seis viagens
por semana. (PIRES, 2015)

Em resumo, o CEO fala da viabilidade técnica para mais gigantismo naval,
reportando-se aos limites do gigantismo portuário e também às demandas do
comércio mundial, mesmo no circuito mais movimentado entre a Ásia e a Europa.
Dessa forma, ele avalia que os navios conteineiros com capacidade entre 18.000
TEUs e 25.000 TEUs ainda permaneçam nos próximos anos. Se de um lado a análise
do CEO da Maersk aponta hoje para o limite do gigantismo naval, de outro fica mais
evidente que a padronização dos navios de maior porte cada vez mais tende a ser
regra e não exclusivamente na ligação e nas rotas Ásia-Europa, o que reforça também
a já gigantesca concentração dos operadores que atuam nesse tipo de transporte217.
Como se vê uma preponderância enorme em termos de navios conteineiros
nas rotas Eurásia, ou União Europeia e Ásia, vale observar também um movimento

Matéria do Valor em 02/06/2015. Maersk Line encomenda 11 meganavios para o tráfego ÁsiaEuropa. PIRES, Fernanda. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/4078300/maerskline-encomenda-11-meganavios-para-o-trafego-asia-europa>.

215

Ainda sobre as encomendas de novos meganavios, ver nota do blog deste autor em 05/01/2016.
Novas encomendas de grandes navios faz avançar o gigantismo portuário. Disponível em: <
http://www.robertomoraes.com.br/2016/01/novas-encomendas-de-grandes-navios-faz.html>.
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Matéria no site especializado em navegação marítima JOC. Entrevista com o CEO da Maersk Line
CEO Soren Skou, quando este afirma que a construção de meganavios de 25 mil TEUS é
possível, mas não prático. “Maersk CEO: 25,000-TEU ships possible but not practical”. Dispponível
em: <http://www.joc.com/maritime-news/container-lines/maersk-ceo-25000-teu-ships-possible-notpractical_20150302.html>.
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da China para além da ampliação dos seus estaleiros e de sua estrutura e capacidade
de transporte marítimo, com mais e maiores embarcações e também com a concessão
de terminais portuários, especialmente de contêineres (Tecons) em diversos portos
pelo mundo. Nessa linha, a China está inovando e lançou em 2013, e voltou a fazer
em 2015, uma rota pelo Oceano Ártico para entrega de mercadorias na Europa.
Segundo a agência de notícias chinesa Xinhua, a empresa marítima e de navegação
chinesa Cosco utilizou o navio Yong Sheng para fazer uma rota desde o Porto Tianjin,
no norte da China. A rota que só pode ser utilizada na época menos fria, retira de certa
forma vantagens do aquecimento global que estaria tornando, devido ao degelo, a
rota ártica viável em algumas épocas do ano.218
Em termos de navios para o transporte de petróleo e derivados no final de 2015,
as encomendas de petroleiros chegavam a 207 novos navios, envolvendo um total de
16,6 milhões de toneladas brutas, segundo a consultoria Clarksons.219 A Grécia, que
tem a maior frota desse tipo de navio, também liderava a lista de encomendas para a
construção de novos petroleiros, com uma carteira de 51 novos navios que estão
sendo construídos em diferentes estaleiros, entre esses, 29 de grande porte (11 VLCC
e 18 tipo Suemax). A seguir vem a China, com encomendas de 30 petroleiros, e o
Japão, com pedidos de 27 petroleiros. Segundo a mesma consultoria, apenas cinco
países controlam 70% dos navios petroleiros, e a queda do número de operadoras do
setor, de 119 no período ente 2010 a 2014 para apenas 74 no ano de 2015, confirma
o aumento da concentração na frota de petroleiros. A relação e o financiamento e
apoio dos governos às suas indústrias no setor naval é muito grande em todas as
nações no mundo.220
Esse dado real mostra a evolução do processo de gigantismo naval que
repercute na indústria naval e está ligada aos processos de fusões e aquisições. Como
dito anteriormente, a fusão das chinesas CSCL com a COSCO significa um negócio
de cerca de US$ 20 bilhões, com esta última assumindo o negócio de operações e
transporte de contêineres. Até o fechamento do negócio no final de 2015, a COSCO
Matéria no UOL Notícias com origem da agência de notícias AFP em 18/07/2016. Três cargueiros
chineses transitarão pelo Ártico no verão. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/afp/2016/07/18/tres-cargueiros-chineses-transitarao-pelo-artico-no-verao.htm>.
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Matéria do World Maritime News – Clarksons, em 22/10/2015. Grécia lidera encomendas de
navios petroleiros. Republicado pelo site do Sinaval. Disponível em:
<http://sinaval.org.br/2015/10/grecia-lidera-encomendas-de-navios-petroleiros/>.
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Ver relatório da UNCTAD. Review Maritime 2015.
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operava com 175 navios, e a CSCL com 156 navios, mesma época em que a Maersk
possuía 604 navios, a MSC 497 navios e, a CGM, 446 navios, segundo dados da
consultoria do setor Alphaliner.221 Os três maiores armadores de transporte marítimo
em contêineres do mundo, chamados de top 3 do ranking internacional de armadores,
estão a uma distância bastante grande em relação aos demais e, juntos, concentram
cerca de 40% de um setor que possui cerca de cem empresas e cujo tamanho é
medido pela fatia que cada um controla da frota mundial de contêineres: Maersk Line
tem 15,2%; MSC, 13,3% e CMA CGM, 10,8%, segundo dados da Alphaliner em
setembro de 2016.222
Segundo a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento), em janeiro de 2015, a frota total de navios de transporte de cargas
no mundo seria de 89.464 navios, porém, como já foi dito anteriormente, 90% do
mercado global de fretes marítimos é feito por apenas 20 grandes armadores e apenas
10%, com armadores independentes em embarcações de menor porte. Em 2015,
ainda segundo a mesma fonte, a frota mundial cresceu 3,5%, a menor taxa de
crescimento da década.
A Grécia é conhecida tradicionalmente como base e sede dos escritórios de
grandes armadores, dos que possuem a maior frota de navios graneleiros e petroleiros
e que segue, mesmo com a crise econômica atual. Estima-se que os gregos atuem
com 16% do mercado mundial, à frente de Japão, China, Alemanha e Cingapura.
Juntos, esses cinco países representam 50% da tonelagem mundial. Entre os 10
primeiros há cinco países asiáticos, quatro europeus e os EUA.223
O gigantismo naval e portuário, a concentração de operadores e a freada na
economia global têm mexido com o setor marítimo de forma intensa. Os fretes foram

Matéria do The Wall Street Journal e 14/10/2015. Cosco, China Shipping Group in Advanced
Merger Talks - The tie-up value may range from $15 billion to $20 billion and mostly involve
container-shipping units. PARIS, Costa. Disponível em: < http://www.wsj.com/articles/cosco-chinashipping-group-in-advanced-merger-talks-1444840906>.
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Matéria Valor, em 06/09/2016, p. B2. PIRES, Fernanda. Crise “nos mares” deve acentuar
consolidação. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/4700429/crise-nos-mares-deveacentuar-consolidacao>.
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Sobre o assunto, ver nota no blog do autor em 23 outubro de 2015. Seguem as fusões e novas
encomendas no setor marítimo mundial. Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2015/10/
seguem-as-fusoes-e-novas-encomendas-no.html Artigo de André Araújo “As lendas dos armadores
gregos” em 02/11/2011 publicado no site GGN. Disponível em: <http://jornalggn.com.br/
blog/luisnassif/as-lendas-dos-armadores-gregos>.Texto sobre o assunto no site Conconnect.com.
Disponível em: <: http://www.conconnect.com/Workingpapers/Greektankermarketplace.pdf>.
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caindo de preços por conta da sobreoferta de embarcações, que gera uma disputa
feroz, especialmente nas rotas de maior fluxo. Já no final do primeiro semestre de
2015, entre dois importantes portos em movimentação de cargas conteneirizadas, na
Europa e Ásia: Roterdã, na Holanda, Europa; e Xangai, na China; o valor do frete para
transporte de um contêiner chegou a custar US$ 243, abaixo da sobretaxa de
combustível quando o excesso de capacidade estava estimada em 30%.224
É certo que o baixo valor está relacionado à maior concorrência por conta da
quantidade de embarcações que serve a essa rota tão expressiva em movimento.
Porém, imagine, com o dólar a R$ 3,12, o valor do transporte seria o de apenas R$
758, para uma viagem de cerca de 22 mil quilômetros. As variações do frete nesta
rota Xangai-Roterdã, considerada quase um índice de custo de fretes, tiveram seus
menores valores entre 2015 e 2016, conforme mostra o infográfico do WSJ (Figura
29).
Figura 28 - Variação de custo de
fretes de navios em 2013-2016.

Fonte: WSJ.225Republicado pelo Valor,
05/09/2016, p. B9. NAM, I. et al. Crise do
transporte marítimo faz outra vítima.

Fonte: Valor, 17 de junho de 2015, p.B8. Coluna Whats News, do Wall Street Journal, republicado
pelo Valor. Disponível em: <http://www.valor.com.br/online/whatsnews-377>.

224

Matéria do The Wall Street Journal (WSJ). Crise do transporte marítimo faz outra vítima.
Republicado pelo Valor, 05/09/2016, p. B9. NAM, I. et. al. Crise do transporte marítimo faz outra
vítima.
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Os operadores já reclamavam com a alegação de que não estaria pagando
nem o combustível da viagem. Não é difícil compreender como isso impacta as
economias regionais diante dessa realidade e da reestruturação produtiva mundial
com a redução de preços dos custos dos produtos importados. É na etapa da
circulação da mercadoria entre a produção e o consumo que se situam os setores
marítimo e portuário, como etapas do comércio global.
Assim, esse processo atinge a ambos, os quais são obrigados a rever preços
e custos. Os baixos preços dos fretes vão tirando paulatinamente do mercado as
empresas de navegação de menor porte, as quais não possuem gordura para
enfrentar esse colapso em suas receitas. Dessa forma, onde há sempre forte
participação do sistema financeiro, a concentração vai se ampliando e as fusões e
aquisições crescendo.
Porém, outras informações empíricas que poderiam apontar para mais uma
contradição, na verdade reforçam o movimento na direção da concentração e
demonstram como o sistema capitalista funciona. Uma matéria do dia 15 de agosto
de 2016, publicada no The Wall Street Journal pelo jornalista PARIS, Costa, traz como
título: “Com comércio lento, navios de carga viram sucata”.226
A reportagem diz que as novas encomendas que o setor marítimo estava
fazendo antes estariam sendo suspensas e que “as empresas de navegação estavam
correndo para se livrar de seus navios”.
“Cerca de mil navios, com capacidade para transportar um total de 52 milhões
de toneladas de carga — ou o peso de 243 mil aviões Boeing 747-8 vazios
—, serão levados até a costa, cortados em pedaços e vendidos como ferrovelho neste ano. Esse número fica atrás apenas do recorde de 61 milhões
toneladas de capacidade de carga que foram transformadas em sucata e
recicladas em 2012. Empresas como a Maersk Line, unidade do
conglomerado dinamarquês A.P. Møller Maersk A/S, a alemã HapagLloyd AG e a chinesa China Cosco Bulk Shipping Co. estão com 30% de
capacidade ociosa no mar. Em meio à briga dessas companhias por uma fatia
maior do mercado global, as tarifas de frete recuaram para um patamar tão
baixo que mal conseguem cobrir os custos com combustível”.(PARIS, C.
2016)

A matéria afirma ainda que

Matéria do The Wall Street Journal, em 15/08/2016. “Com comércio lento, navios de carga viram
sucata”. PARIS, Costa. Disponível em: http://br.wsj.com/articles/SB1114030729251006465390458
2252042475621240>.
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"no período de cinco anos até 2015, as empresas de transporte
encomendaram uma média de 1.450 novos navios por ano. Neste ano, as
encomendas até julho recuaram para 292 navios, ou 11,6 milhões toneladas
de capacidade de carga, segundo a Vessels Value, firma britânica que
fornece dados do setor de transporte marítimo". (PARIS, C. 2016)

A crise do setor marítimo que leva, ao mesmo tempo, a fusões e incorporações,
também gera, em um grau mais elevado, falências. Em setembro de 2015, o The Wall
Street Journal noticiou que a empresa Hanjin Shipping Co., maior empresa de
transporte marítimo da Coreia e 9ª maior do mundo, com 140 embarcações, tinha
entrado com pedido de recuperação judicial nos EUA. A quebra da corporação que
transportava até então 3% dos contêineres de todo o mundo e 10% dos que
trafegavam entre a Ásia e Europa seria a maior falência de uma transportadora de
contêineres da história, segundo a reportagem227.
Diversas interpretações podem ser feitas a partir dessa realidade: desde a
confirmação da retração do aumento do comércio global até a capacidade instalada
do setor marítimo para além da demanda. O excesso é, de certa forma, similar ao que
se observa com o petróleo e ao que levou ao ciclo petro-econômico já comentado na
primeira parte desta tese. Porém, a forma de enfrentar o problema, com a “destruição
criativa”228 e o sucateamento de cerca de mil navios, tem, depois da concentração do
setor, na realidade, o objetivo de criar condições para a elevação do preço do frete
para as empresas que conseguirem resistir e permanecer no setor aguardando um
novo ciclo de expansão dentro do capitalismo.
Assim, o sucateamento e a inutilização de mais de mil embarcações só não são
um paradoxo e mais uma contradição do capitalismo, porque, na prática, essa medida
reafirma as consequências do gigantismo naval. Ao massificar o transporte e
aumentar a sua produtividade a níveis extraordinários com supernavios com
capacidade de mais de 20 mil TEUs e, dessa forma, baixar os valores de frete pela
concorrência e dumping229, era evidente que, em algum momento, houvesse a
Fonte: The Wall Street Journal, republicado pelo Valor, 05/09/2016, P. B9. Crise do transporte
marítimo faz outra vítima. Possível falência da sul-coreana Hanjin deve elevar frete só no curto
prazo. Disponível em: <http://br.wsj.com/articles/SB117142488942233333420045822943208847
39922?tesla=y>.

227

“Destruição criativa” conceito de Schumpeter, 1942, em seu livro “Capitalismo, Socialismo e
Democracia”, quando ele defendeu o processo de inovação como sendo a força-motriz do
crescimento, numa economia de mercado.

228

Dumping é uma prática comercial usada no capitalismo em que uma ou mais empresas vendem
seus produtos, mercadorias ou serviços por preços bem abaixo de seu valor. Normalmente
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identificação de que sobrariam embarcações entre o total de 89.464 embarcações
contabilizadas pela UNCTAD (2015).
Por tudo que foi apresentado, o gigantismo naval e portuário, assim como a
enorme concentração comercial desses dois setores, fazem parte da lógica do
sistema capitalista e possuem profunda relação com o setor petróleo. As pesquisas
empíricas trazem evidências de que cada vez mais os novos complexos portuários
avançam para a ampliação e transferências para áreas distantes dos centros urbanos.
Esses novos territórios, na condição de porto-indústria, possuem uma espécie de
distritos industriais, além de servirem à movimentação e à armazenagem de petróleo,
derivados, GN e GNL. Também se identifica que esse tipo de instalações serve mais
amplamente a projetos de geração de energia elétrica, mediante a instalação de
Usinas Termelétricas (UTEs), que fornecem energia ao complexo portuário, às
indústrias e ainda exportam o excedente para outras áreas. Entre as atividades
industriais, essa tipologia portuária também atende ao beneficiamento do petróleo,
usando as facilidades da logística de circulação e de armazenagem do petróleo bruto
ou dos derivados produzidos no reino, além do processamento e fabricação de
petroquímicos e muitos outros produtos e subprodutos dessa mercadoria especial que
é o petróleo, o qual, como se vê, tem relação umbilical com os complexos logísticoportuário-industriais.
Considerando a realidade desses setores umbilicalmente vinculados e
articulados, é importante analisar, mesmo que de forma mais geral, as condições do
sistema portuário brasileiro e do ERJ, tema importante para que, na terceira parte
desta tese, possa-se acompanhar a descrição e a análise que serão feitas a fim de
compreender como essa relação, vinculada ao sistema financeiro e político produz
novas territorialidades e regionalidades com características bem definidas.

2.8 Sistema portuário brasileiro
Esta seção da tese tem como objetivo fazer uma análise e uma investigação
sobre o sistema portuário brasileiro em suas diversas nuances, desde a evolução, as
acontece entre empresas de países diferentes, por isso, o termo é mais usado no comércio
internacional. Visa eliminar os concorrentes para depois dominar o mercado e impor seus preços
mais altos.
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novas demandas até sua atuação neste cenário de ampliação das trocas globais. O
centro da análise desta tese se funda na investigação mais profunda sobre a relação
entre o setor petróleo e os complexos portuários. Assim, à primeira vista, os dados
sobre o movimento de contêineres, das cargas gerais e dos granéis sólidos seriam
impertinentes numa análise, por si só, bastante complexa e multidimensional. Porém,
a observação, em breve análise e interpretação, sobre o movimento do setor marítimo
e portuário em geral pelo mundo e no Brasil, se compreende como fundamental para
a observação da dinâmica do setor cujas relações e efeitos sobre o setor do petróleo
são analisados em suas variadas atividades. Isso vale para o mundo, mas tem
destaque em especial no Brasil, por conta das demandas por bases de apoio portuário
para a exploração de petróleo offshore e do uso dos portos como complexos logísticos
de movimentação (e armazenagem) de várias cargas ligadas à cadeia do petróleo e
do gás, e como energia ou insumos para outros setores industriais.
Aqui nesta seção, pretende-se apresentar e explicar os principais dados sobre
os portos e terminais de uso privado (TUP) do país, algumas questões conceituais e
breves análises sobre o funcionamento do sistema que permitam obter uma visão
mais geral e, assim, melhor compreender a sua relação com o setor petróleo, embora
a questão dos usos dos terminais e sua imbricação com a economia nacional e
importadora seja efetivamente bem mais ampla.
O sistema portuário nacional é estruturado entre os portos marítimos e fluviais.
Nesta parte só se trata dos portos marítimos que possuem maior relação com o setor
petróleo. Os portos públicos no Brasil são em número de 37 e são chamados de
organizados. Parte deles possui administrações delegadas a autoridades (estaduais
ou municipais — num total de 18), e outra parte (num total de 19) é administrada pelas
companhias Docas (num total de 7). Além dos portos públicos, há os portos chamados
Terminais de Uso Privado – TUPs (total de 130). Estes, até a vigência da chamada
nova Lei do Portos (Lei Federal nº 12.815 de 5 de junho de 2013) só podiam
movimentar cargas próprias. A partir de então, com autorização homologada pela
ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários230), passaram a poder
movimentar também cargas de terceiros.231
ANTAQ – Autarquia criada pela Lei 10.233/2001 e instalada em 17 de fevereiro de 2002, que
integra a Administração Federal Indireta com personalidade jurídica de direito público, vinculada à
Secretaria de Portos.
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Alguns conceitos usados pela legislação brasileira para o setor portuário:

303

Os TUPs estão distribuídos por 16 dos 17 estados litorâneos e por seis estados
do interior brasileiro.232 Apenas cinco estados não possuem TUPs (Mapa 9).

Porto organizado: bem público, construído e aparelhado para atender as necessidades de
navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de
mercadorias, cujos tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de autoridade portuária;
Portos marítimos: são portos aptos a receber linhas de navegação oceânicas, tanto em navegação
de longo curso (internacionais) como em navegação de cabotagem (domésticas), independente da
sua localização geográfica;
Área do porto organizado: área delimitada por ato do Poder Executivo que compreende as
instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado;
Instalação portuária: instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e utilizada
em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias, destinadas
ou provenientes de transporte aquaviário;
Terminal de uso privado: instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da
área do porto organizado.
Navegação de Longo Curso: É a realizada entre portos brasileiros e portos estrangeiros, sejam
marítimos, fluviais ou lacustres (Lei nº 10.893/04).
Navegação de Cabotagem: É a realizada entre portos brasileiros, utilizando exclusivamente a via
marítima ou, também, as vias interiores (Lei nº10.893/04);
Navegação Interior (fluvial e lacustre): É a navegação realizada entre portos brasileiros usando
exclusivamente as vias interiores (Lei 10.893/04);
Autoridade Portuária: Administração Portuária: A entidade de direito público ou privado
denominada Autoridade Portuária, que exerce a exploração e a gestão do tráfego e da operação
portuária na área do porto público, podendo essas atividades serem realizadas diretamente pela
União ou mediante concessão. Fonte Básica: Resolução da ANTAQ Nº 858/2008 sobre Fiscalização
Portuária.
Delegação: transferência mediante convênio da administração e da exploração do porto organizado
para Municípios ou Estados, ou a consórcio público, nos termos da Lei nº 9.277, de 10 de maio de
1996;
PS.: Deve-se fazer uma distinção entre porto e terminal: Um porto, mesmo o público, normalmente
possui mais de um terminal. Assim, há que se distinguir entre um e outro. Os terminais, ainda que
no mesmo porto, possuem operações diferentes e, no caso dos públicos, são objetos de concessão
feita por meio de processos licitatórios.
Uma lista detalhada dos TUPs por região do Brasil pode ser acessada no link do InfoPortos.
Disponível em: < http://www.infoportos.com.br/sistema-portuario-nacional/terminais-portuariosprivados/>.
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Mapa 9 - Mapa de localização dos 37 portos públicos no Brasil.

Fonte: Diagnóstico PNLP 2015, p.16. ANTAQ.233

Mapa 10 - Mapa de localização dos 130 TUPs no Brasil.234

Localização dos 37 portos públicos no Brasil. Fonte: Diagnóstico PNLP 2015, p.16. ANTAQ.
Disponível em:< http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/pnpl/plano-nacional-de-logisticaportuaria>.
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Mapa da Apresentação sobre o Setor Portuário Nacional, exposto na Audiência Pública da
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal, em 15 jul. 2015, pelo diretor geral,
Mário Povia. Slide12/32. Disponível em: < http://www19.senado.gov.br/sdleggetter/public/getDocument?docverid=d2bba100-f024-4b36-abef-63b224eec5ad;1.0>.
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Segundo a apresentação do Estatístico Aquaviário 2015, da ANTAQ, divulgado
em fevereiro de 2016235, a movimentação total de cargas nas instalações portuárias
brasileiras em 2015 foi de 1,007 bilhão de toneladas, 4% acima do ano anterior, de
2014. O crescimento médio anual brasileiro em movimentação de contêineres em
2015, em relação a 2014, foi de 6,4% contra 4,8% de crescimento médio anual na
movimentação de contêineres, entre 2008 e 2014, segundo dados em TEUs da
UNCTAD.
A movimentação portuária de minérios em 2015 foi de 400 milhões de
toneladas (40% do total) e 5,2% acima de 2014, enquanto a movimentação portuária
de combustíveis foi de 232 milhões de toneladas (23% do total) e 2,1% menor que
2014, dados que são fruto da maior produção nacional e menor importação de petróleo
e derivados pelo Brasil236. A movimentação portuária da safra agrícola (especialmente
soja e milho) foi de 209 milhões de toneladas (20% do total), com aumento de 7,7%
em relação ao ano de 2014.
Em termos de peso de movimentação nos terminais portuários, a quarta carga
mais movimentada em 2015 foram os contêineres com 99,9 milhões de toneladas
(10% do total) e menos 1,1% do que em 2014. Em seguida às cargas mais
movimentadas nos portos em 2015, em termos de peso, vem a dos produtos
siderúrgicos, com 17,6 milhões de toneladas (1,7% do total), 17% acima do registrado
em 2014. Registrou-se em 2015 um total de 58.804 atracações, num movimento de 7% de embarcações, embora estas tenham sido de tamanho e calados maiores, o que
teria aumentado a produtividade dos portos e confirmado o movimento de crescimento
global a caminho do gigantismo naval e portuário que se observa mundialmente. Pelo
perfil do tipo de carga, no ano de 2015, segundo a ANTAQ, a maior parte da carga
movimentada nos portos brasileiros é de granéis sólidos, com 752 milhões de
toneladas (77%), sendo cerca da metade (49,7%) carga de minérios.
235

Disponível em: < http://www.antaq.gov.br/Portal/PDF/Anuarios/ApresentacaoAnuario2015.pdf>.

Em 2016, como decorrência da crise econômica houve redução das importações por conta da
menor demanda de derivados no Brasil. De outro lado, se ampliou as exportações de petróleo por
conta do aumento nacional da produção de petróleo, especialmente das reservas do pré-sal. Uma
nova atividade que vem sendo demandada pelos terminais portuários perto das áreas de produção
é o transbordo de óleo para exportação. Visando reduzir custos de fretes para longas distâncias, o
petróleo retirado das unidades produtivas ou navios de alívio por petroleiros menores, estão sendo
transbordados para petroleiros maiores. Esta atividade no litoral fluminense chegou a ser feita em
Angra dos Reis, mas desde 2016 passou a ser realizado no Porto do Açu por contrato entre a
BG/Shell com a Prumo controladora do Porto do Açu. Antes uma parte deste serviço era feito em
terminal portuário do Uruguai.
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As cargas conteinerizadas equivalem a 10%, e a de granel líquido e gasoso,
entre as quais se incluem o petróleo — maioria — e o gás natural, a 9%. Segundo a
mesma fonte, no primeiro semestre de 2016, 56% das cargas de granéis sólidos
movimentadas nos portos brasileiros eram de minério de ferro, e 54% das cargas de
granéis líquidos, de petróleo237. O Gráfico 14 apresenta os percentuais dos tipos de
cargas nos portos brasileiros em 2015, divulgados pela ANTAQ.
Gráfico 15 - Perfil das cargas do Portos
e TUPs no Brasil.

Fonte: ANTAQ.238

Exposta na Tabela 2, segundo dados da Cepal, encontra-se a movimentação
das cargas conteinerizadas por porto em ordem decrescente em 2015:

Fonte: Consulta ao SIG ANTAQ em 31 de Julho de 2016. https://webportos.labtrans.ufsc.br/
Brasil/Movimentacao.
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Estatístico Aquaviário 2015. p.11. Disponível: <http://www.antaq.gov.br/Portal/PDF/Anuarios/
ApresentacaoAnuario2015.pdf.>
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Tabela 2 - Movimento de contêineres no portos da Amércia Latina e Caribe.
Movimentação portuária por contêiner
Porto
Santos
Paranaguá
Rio Grande
TUP Portonave
TUP Itapoá

TUP Chibatão, AM

Suape
Itajaí
Rio
Salvador
Itaguaí
Vitória
Pecém
Total

Quantidade
TEUs - 2014

Quantidade
TEUS - 2015

3.569
757
678
676
465
471
418
371
413
280
243
235
195
8.771

3.645
782
726
662
501
450
398
323
297
283
228
193
179
8.667

Variação
2015/
2014

+ 2,1%
+ 3,3%
+7,1%
-2,1%
7,7%
-4,5%
-4,8%
-12,9%
-28%
+1,1%
-6,1%
-17,5%
-8,2%
-1,2%

Classific. Brasil
(AL e Caribe) em
2015

1º (1º)
2º (20º)
3º (21º)
4º (22º)
5º (26º)
6º (29º)
7º (33º)
8º (36º)
9º (37º)
10º (38º)
11º (41º)
12º (49º)
13º (52º)
---

Fonte: CEPAL – Movimiento de contenedores en puertos de América Latina y el Caribe,
Ranking 2015. 239

Em 2015, o Brasil teve 12 entre os 50 portos com maiores movimentação de
contêineres da América Latina e do Caribe. A redução das atividades econômicas no
ano de 2015 fez com que nove entre os 13 portos brasileiros tivessem redução na
movimentação de contêineres, que, na média da relação entre esses 13, identificou
uma redução de 1,2% no total de TEUS transportados. O Porto de Santos segue na
liderança disparada em relação aos demais portos, com 42% de todas as cargas
conteinerizadas em 2014 e 40,7% em 2015. Como esse percentual foi calculado
levando em conta apenas 13 portos da lista na tabela acima, a inclusão de mais 5
portos (e TUPs) brasileiros que totalizam 320 TEUs — e estão na lista de 100 portos
da América Latina e Caribe elaborada pela Cepal — sabendo que o total da
movimentação brasileira chega a 9.091 TEUs, faz com que o percentual do Porto de
Santos caia para 39,3%. Por esses dados é possível intuir que os operadores do Porto
de Santos atuam fortemente para enfrentar a concorrência. Dessa forma, tentam
manter a concentração de cargas conteinerizadas e, assim, exercer o papel de hubport (ou de porto de distribuição) que será mais discutido adiante.

Disponível em: <http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/perfil/noticias/noticias/4/54974/
P54974.xml&xsl=/perfil/tpl/p1f.xsl&base=/perfil/tpl/top-bottom.xsl>.
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Outras duas formas de se identificar a evolução da movimentação portuária
num país dizem respeito ao valor FOB (em US$ milhões) e ao peso (em toneladas)
das cargas transportadas entre exportações e importações. Elas refletem a
capacidade marítima e portuária, mas também as condições econômicas e a forma
como a nação decide se inserir no pesado mercado das trocas e do comércio global.
O que se vende e o que se compra reflete, na prática, os resultados das políticas
econômicas, industriais, sociais etc. Os três indicadores de movimentação de cargas
devem ser sempre observados de maneira integrada. Juntos eles permitem
interpretações muitas vezes diferentes da observação de cada um individualmente.
Uma maior tonelagem de exportação pode indicar a venda de commodities de
recursos minerais que possuem valor FOB agregado menor do que as importações
de produtos industrializados trazidos por contêineres. Depois de apresentar dados
recentes sobre o perfil das cargas e a movimentação de contêineres, segue (Figura
29) a exposição dos dados sobre toneladas movimentadas e seu valor FOB, segundo
dados da ANTAQ (ou SEP).
Figura 29 — Movimentação de cargas em portos no Brasil em 2014 e 2015.

Fonte: Webportos.240

Gráfico 16 - Evolução dos volumes transportados nos portos brasileiros: 2010-2015.

Fonte: PNLP 2015. Sumário Executivo. p.23/59. ANTAQ (2011-2015) Elaboração SEP/PR (2015).241
240

Fonte: Webpeportos. Disponível em: < https://webportos.labtrans.ufsc.br/Brasil/Movimentacao>.

Evolução dos volumes transportados nos portos brasileiros: 2010-2015. Fonte: PNLP 2015.
Sumário Executivo. p.23/59. ANTAQ. Disponível em: < http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-
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2.9 Portos e terminais portuários brasileiros em breve análise econômicoespacial

Seguindo a análise do subcapítulo anterior, não é difícil intuir que os sistemas
marítimo e portuário brasileiro estejam sendo submetidos paulatinamente à mesma
lógica do gigantismo naval e portuário que se vê na economia global. É certo que esse
processo e essa pressão vão produzindo mudanças também relacionadas às pautas
de exportação e importação que o país possui. Porém, há um fenômeno interessante
a ser observado.
O Brasil possui uma grande área territorial e um imenso litoral (7.491 km, 16º
maior litoral nacional do mundo). Além disso, com a sua estrutura organizada sob a
federação, os estados, disputando projetos econômicos e de desenvolvimento junto
ao governo federal e ao mercado, acabam por viver um forte processo concorrencial
entre si. O mesmo acontece em suas frações, com intensa disputa e concorrências
entre os municípios nas suas infrarregiões. Por conta de tais disputas,
involuntariamente (sem desejo ou planejamento para isso) acaba sendo constituído
um movimento que tem uma direção contrária a das pressões impostas pelo sistema
marítimo, armadores e demais operadores, que tendem, como se viu, a uma forte
concentração.
Explicando melhor: como já foi descrito, o gigantismo naval leva ao gigantismo
portuário, à verticalização e hierarquização, com a definição de portos escolhidos para
serem hubs de distribuição, deixando aos demais uma tarefa secundária de
recebimento ou envio das cargas por cabotagem até o porto central de distribuição. O
que se observa nesta última década é uma pressão dos armadores e operadores para
o país definir qual porto será o hub nacional ou mesmo o hub de distribuição da
América do Sul.
Há quem defenda que o Porto de Santos, líder nacional na movimentação e
cargas, cumpra também essa tarefa ou amplie um pouco o que já faz. Os armadores
e movimentadores de cargas reclamam porque seus navios, nas rotas em direção à
América do Sul, acabam sendo obrigados a parar em até cinco portos, quando o
1/pnpl/arquivos/arquivos_pnlp/CapaDiagnosticoPNLP2015.png>. Dados estatísticos sobre
Movimentação FOB nos portos brasileiros, disponível em: <http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br
>.
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objetivo seria uma única parada para desembarques e embarques, visando acelerar
as viagens intercontinentais, papel básico dos supernavios, em especial os
conteineiros. A disputa a favor de que o Porto de Santos cumpra esse papel
concentrador de cargas pode ser comprovada numa entrevista (outubro de 2015) do
diretor-presidente da Codesp (Cia. Docas do Estado de São Paulo), Angelino Caputo:
“a previsão é de que, em 2024, o Porto de Santos movimente 168 milhões de
toneladas, 50% a mais que atualmente. Santos pretende ser o porto concentrador de
cargas do Atlântico Sul, tornando-se referência socioeconômica, ambiental e de
qualidade em serviços prestados”.242
Esse movimento e pressão também podem ser vistos em artigo publicado no
site especializado Port Finance International (PFI online), em 11 de março de 2015, o
qual reproduziu análises e intenções debatidas num seminário da PFI, realizado
durante dois dias no início de março, na cidade do Rio de Janeiro243. Segundo o artigo,
há no Brasil um estrangulamento a ser enfrentado. Em 2012, o país recebia um total
de 105 escalas portuárias por semana. Dois anos depois, em 2014, esse número tinha
caído para 85 escalas portuárias. Nota-se que a lógica que se desenha para o país é
a mesma que reforça a oligopolização e a concentração por interesses das
corporações e dos setores financeiros a elas vinculados que atuam na circulação de
mercadorias.
É possível também perceber que esse movimento já avança para a relação
entre armadores e operadores que atuam nos terminais portuários como
concessionários, onde a concentração já é percebida em direção à instituição de
porto(s) distribuidor(es)244. O grupo Maersk, com a sua empresa APM Terminals, se
organiza para ter uma rede articulada de terminais junto aos portos brasileiros. Em
2015, já operava nos portos de Santos, SP; Itajaí, SC; e Pecém, CE, e manifestava
Revista Valor Estados-SP. Outubro 2015. Pp.52-54. DUARTE, Soraia. Centro de conexão do
Atlântico Sul. Investimentos para ampliar e modernizar as instalações devem transformar Santos no
principal concentrador de cargas da região, com 168 milhões de toneladas.

242

Port Finance Internacional Online em 11 de março de 2015: "Brazil’s ports face ultimatum to
expand or die". "Portos brasileiros enfrentam ultimato para expandir ou morrer". Disponível em:
http://portfinanceinternational.com/features/item/2066-brazil's-ports-face-ultimatum-to-expand-or-die.

243

O presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP), Wilen Manteli, afirmou em
matéria na revista Valor Setorial – Logística, Setembro de 2016, p. 96, que acredita que a
concentração de navios cada vez maiores em poucos e grandes portos é algo que já se observa. “O
Brasil deverá concentrar o movimento em Santos e mais dois portos, um ao Sul, outro ao Norte”.
Disse ainda que esta tendência global, no longo prazo, deve favorecer a navegação de cabotagem
que ganhará importância.
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interesse em Manaus, AM; e Suape, PE. Na América Latina, a APM também detém a
concessão de um terminal no Peru e outro na Argentina, mais um total de 65 terminais
portuários em 38 países reforçando a interpretação sobre a enorme concentração no
setor. 245
Em 2014, veio à tona uma mobilização dentro do governo federal para criar
ações regulatórias que pudessem restringir a concentração portuária, pelo menos nas
áreas de influência dos portos públicos organizados, usando regras dentro das
licitações portuárias. O governo também acenou que pretendia evitar a verticalização
do negócio de forma a estimular a concorrência e fomentar a modicidade tarifária
evitando a concentração entre os operadores. As medidas chegaram a constar de
uma proposta de norma da ANTAQ. A medida restringia ou impedia a participação de
empresas integrantes de grupos econômicos que já atuassem na área do porto
organizado; na área de influência do porto organizado; ou em outras atividades
econômicas que representem formas de integração vertical. Os operadores reunidos
na Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) resistiam à medida. A
ANTAQ também acenava para medidas que permitissem alterar os contratos de
arrendamento unilateralmente e modificar a prestação dos serviços sem participação
das partes.246
Essa mobilização demonstra o esforço contra o gigantismo, a concentração e
a verticalização do setor marítimo e portuário que se veem no plano global. Mais uma
vez uma tentativa do estado de usar medidas regulatórias para controlar o mercado.
As articulações com o poder político tentam coibir essas iniciativas, mais uma vez com
o argumento liberal de deixar um ambiente de livre concorrência que na verdade não
existe, sendo mais um dos paradoxos do sistema.
Pode-se, desse modo, identificar a pressão dos governos estaduais, junto com
os prefeitos dos seus municípios que lutam em favor do desenvolvimento dos portos
instalados ou em fase de instalação em seus territórios. Esse movimento acontece de
um lado e outro. Dessa forma, a força e a mobilização regional acabam por produzir
no país um movimento inverso, que, em vez de observar uma centralização ou

Ver matéria do Valor em 29/05/2015. APM, da Maersk, planeja rede de terminais no Brasil. PIRES,
Fernanda. Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/4072524/apm-da-maersk-planejarede-de-terminais-no-brasil>.
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Fonte: Valor, 22/10/2014. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/3743494/governo-estudaregra-para-restringir-concentracao-portuaria>.
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concentração, observa um espraiamento de grandes portos e terminais de
movimentação de cargas. Assim, existem os casos de destaque dos portos de Suape,
PE; Pecém, CE; Rio Grande, RS; Vila do Conde, PA; Itapoã, SC e outros menos
cotados.
Também não se pode afirmar que a realidade atual seja completamente
involuntária. Há que se registrar que o governo federal com uma Secretaria Especial
de Portos deu uma atenção maior ao setor, juntamente com as propostas e a
regulação via ANTAQ. Além disso, a nova lei dos portos, que trouxe a possibilidade
de os TUPs serem usados para movimentação de cargas por terceiros, tinha como
objetivo ampliar a competitividade do setor, antes limitada. Em função do crescimento
das demandas por exportação de minério, de soja e do aumento do comércio exterior
também com mais importações decorrentes do crescimento da inclusão social e
subida média de salário, o setor portuário passou a ser cobiçado e entendido como
estratégico num projeto que envolvia a ideia de participação do Brasil em algumas
cadeias de valor. Em uma maior integração comercial com várias nações e diversos
continentes, acabaram por ampliar as potencialidades de outros portos até então
vinculados às demandas regionais.
Assim, Suape, Pecém, Itapoá, Itaguaí, Rio Grande etc. passaram a disputar as
cargas conteinerizadas com os portos de Santos, e num patamar bem menor com o
Porto de Paranaguá, o segundo em movimentação de contêineres no Brasil. Ainda
assim, mesmo com o crescimento da movimentação de cargas em todo o país, o Porto
de Santos se manteve como o que detém cerca de metade dos contêineres desse tipo
de carga no Brasil. É fato que também no Brasil a especialização, não apenas dos
terminais, mas dos portos, foi se intensificando em substituição aos portos
multifuncionais de antes. Além de crescerem em movimentação de cargas, passaram
a possuir projetos industriais (porto-indústria) ligados à indústria naval para a
construção de petroleiros e embarcações para trabalho de apoio offshore.
No Nordeste, a decisão do incentivo ao avanço da construção da Ferrovia
Transnordestina247 para escoar produção mineral e agrícola desde o Piauí, passando
Ferrovia Transnordestina (EF-232 e EF-116), em 2008, denominada como Transnordestina
Logística S.A. foi projetada dentro da Malha Ferroviária do Nordeste e leiloada em 1997, com
possibilidade de conectar na direção Oeste-Leste à Ferrovia Norte-Sul, no Maranhão que desce até
Brasília. Tem extensão de 1728 km, desde Eliseu Martins, no Piauí, passando pelo Porto de Pecém,
no Ceará, indo até o Porto de Suape, em Pernambuco. Construção iniciada em 2006, foi depois
organizada por lotes de implantação. Em 2016, tem mais 60% concluído, a um custo de R$ 11
bilhões.
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pelo Ceará (Porto de Pecém, onde também se interliga ao Porto de Itaqui, no
Maranhão, através da Cia. Ferroviária do Nordeste) e chegando até Pernambuco
(Porto de Suape), constitui o que se chama de Condição Geral de Produção (CGP) 248.
Trata-se de uma extraordinária forma de potencializar não apenas a movimentação
de cargas para além dos portos, como também para dinamizar os distritos industriais,
transformando esses terminais em complexos portuário-industriais. O caso de Pecém,
com a instalação da Companhia Siderúrgica de Pecém, um consórcio que estabeleceu
uma parceria entre a brasileira Vale e as coreanas Dongkuk e Posco da Coreia do
Sul, é um exemplo. Em novembro de 2016, o governo cearense assinou memorando
para um projeto de refinaria com grupo chinês, o que reforça a interpretação principal
desta tese de que os portos e o petróleo possuem uma estreita relação que contribui
para a constituição de circuitos espaciais de produção.249
Além disso, os terminais portuários, mesmo que seguindo a lógica internacional
da especialização ampliaram a movimentação de contêineres e avançaram em
projetos de modernização, com ampliação de píeres/retroáreas, aprofundamento dos
canais de atracação com dragagem para receber navios maiores e automatização na
movimentação de cargas.
Assim, a disputa lefebvriana de que o capital tende a ganhar na direção da
concentração e hierarquização, no Brasil foi pendendo para a dispersão. Não se pode
dizer que é um movimento irreversível, porque a condução das políticas
macroeconômicas pode inverter a direção. Porém, considerando que o poder político

Condições Gerais de Produção (CGP) – conceito derivado de Marx a partir da compreensão sobre
uma das três formas de consumo: individual, de luxo e produtivo. Já citado no rodapé nº 159. Vale
aqui relembrar que o consumo produtivo se dá no campo da reprodução dos meios de produção e
“se situa no âmbito do consumo coletivo”, Lencioni (2007, p.2): “a relação entre o consumo
produtivo e o processo de produção e circulação do capital não se dá de forma direta, mas mediada
por aquilo que Marx denominou de condições gerais de produção. São as condições gerais de
produção, portanto, que articulam o consumo produtivo (consumo coletivo) ao processo de
produção e circulação do capital”. (LENCIONI, 2007, p. 3)
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Matéria do jornal O Povo do Ceará em 15/11/2016. Chinesa assina memorando para projeto de
refinaria no Ceará - O acordo foi assinado na China, em Guangzhou, pela multinacional chinesa
Guangdong Zhenrong Energy, para realização de estudo sobre o projeto de refinaria no Estado. O
Memorando de Entendimento (MOU - Memorandum of Understanding) foi assinado entre a
corporação chinesa Guangdong Zhenrong Energy e o Governo do Estado do Ceará. O
empreendimento no estado está incluído dentro de um acordo Brasil-China, assinado no ano
passado, e deverá ser financiado por bancos chineses. Prevê uma unidade de refino produza até
300.000 barris/dia, com investimento de 4 bilhões de dólares. Disponível em: <
http://www.opovo.com.br/noticias/economia/2016/11/chinesa-assina-memorando-para-projeto-derefinaria-no-ceara.html>.
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brasileiro é regionalizado, com peso dos estados, é possível afirmar que esse
movimento poderá continuar a pender a favor da desconcentração.
Ajudam, neste sentido, algumas mudanças que acontecem no setor fora do
país. Por exemplo, a ampliação da duplicação do Canal do Panamá tende a ampliar
a importância do Porto de Pecém em termos estratégicos, com alguma capacidade
de distribuição para outros portos do Norte e Nordeste. Essa disputa já acontece com
o Porto de Suape, em Pernambuco. Porém, como eles atendem a setores
especializados e marcados relativamente próximos, crescidos com o aumento do peso
econômico da região Nordeste, na última década, é possível que a disputa entre
concentração e dispersão seja limitada e cada um dos portos avance. É provável que
haja nessa direção, um prosseguimento da maior especialização de cargas entre os
portos, porém o fato de o país ser continental e de ter demandas variadas por região,
faz com que essa segmentação possa evoluir não nacionalmente, mas regionalmente.
A proximidade com o Canal do Panamá é mais estratégica para o Porto de Pecém no
Ceará, para receber os navios maiores e superconteineiros que agora podem cruzar
o canal.
Além desses, os portos do Pará (Vila do Conde) e do Maranhão (Itaqui) também
ampliaram suas possibilidades para além da exportação de recursos minerais, com a
adoção do Arco do Norte para a saída da produção do agronegócio, em especial da
soja, plantadas no Mato grosso, Goiás e Tocantins, que, em vez de sair pelo Porto de
Santos e Paranaguá ao Sul, agora sobem para o Norte, ganhando em redução da
distância no transporte pelo mar e fugindo ainda do conhecido congestionamento para
saída por esses tradicionais portos. A tendência é que a produção do agronegócio
fique agora repartida, conforme as facilidades e maiores proximidades aos terminais
portuários ao Sul e ao Norte.

2.10 A disputa intercapitalista, guerra dos portos e o esforço regulatório do
Estado

Na última década, a movimentação de cargas e o comércio exterior brasileiro
se multiplicaram por quatro, tanto com a ampliação de exportação de minério e
agronegócios como nas cargas conteinerizadas que cresceram na razão de 10% por
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ano, em média. Essa nova dinâmica atraiu operadores marítimos e portuários que
passaram a olhar o tamanho da demanda brasileira. Assim, aos poucos, a disputa
entre operadores antigos e novos foi se ampliando, de forma especial nas regiões
mais populosas, litorâneas e de maior poder aquisitivo, Sudeste e Sul, que ainda hoje
movimentam cerca de 70% das cargas conteinerizadas do país.
Os terminais do Porto de Santos já se encontravam em parte congestionados,
o que abriu espaço para Paranaguá e depois para os portos de SC e do ES, cujos
governos estaduais promoveram a chamada “guerra dos portos” com incentivos e
isenções fiscais. O caso mais emblemático dessa disputa foi o surgimento de portos
em Santa Catarina, Portonave e Itapoá. O primeiro localizado na foz do rio Itajaí, na
cidade de Navegantes, de frente para o porto público de Itajaí, no município de mesmo
nome. O Porto de Itapoá situa-se mais ao norte no litoral catarinense, afastado da
área urbana, e tem na sua composição acionária, de forma indireta, através da
companhia de navegação Aliança, a forte corporação alemã do setor, a Hamburg
Süd250. Na verdade trata-se de um único controlador das duas empresas, que aliás
têm até a mesma gestão e o mesmo diretor-superintendente e são líderes nos seus
segmentos no Brasil. A Hamburg Süd faz as rotas internacionais e a Aliança, a
navegação de cabotagem251. Assim, elas participam do controle do Porto de Itapoá,
que já recebeu investimentos superiores a meio bilhão de reais entre 2011 e 2014, e
já havia conquistado 5% de participação no total de contêineres movidos no Brasil.
Com os dois novos portos, o estado de Santa Catarina passou a movimentar o
equivalente a quase metade do volume de Santos.
A movimentação de grandes navios conteineiros está ligada diretamente não
apenas ao crescimento dos píeres e maiores áreas de armazenagem, mas também à
profundidade dos canais de atracação. Os operadores de carga estimam que cada
metro de profundidade do canal significa o aumento da capacidade de 700 contêineres
a mais para serem transportados. Por isso, inclui-se nessa guerra dos portos e
terminais a concorrência para a contratação dos caros serviços de dragagens que, na
maioria das vezes, é feita (e paga) pelo governo federal, considerando que muitos
Fonte: Revista Exame em 25/06/2014. POLO, Érica. Guerra dos portos resulta em mais opção fora
de Santos. Disponível em: < http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/106702/noticias/abatalha-da-costa>
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Fonte: Valor, 31/08/2016. P.B2. PIRES, Fernanda. Armador pede corte de gastos, dragagem
eficiente e licitações. Disponível em: < http://www.valor.com.br/empresas/4693635/armador-pedecorte-de-gastos-dragagem-eficiente-e-licitacoes >.
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terminais beneficiados são concessões feitas numa estrutura da autoridade dos portos
públicos.
Além da alemã Hamburg Süd e sua coligada Aliança Navegação como
operadoras marítimas, a movimentação dos terminais de contêineres (Tecons) nos
portos brasileiros é atendida por outras grandes empresas que fazem essa disputa
pelas cargas, entre elas: Maersk Line Brasil; APM Terminais, TCP, Odebrecht
Transport, Santos Brasil etc.252 Em 2015, havia no Brasil pelo menos 39 armadores
atuando no sistema marítimo como movimento de cargas253. Já o número total de
operadores retroportuários, não apenas de contêineres, que atuam no país chegava
a cerca de 150.254
O esforço ou a tentativa de regulação pelo estado (através dos governos)
destas atividades ligadas ao sistema marítimo e portuário é sempre conturbado pela
mesma e conhecida disputa. De um lado o Estado, de onde as empresas e os
operadores esperam sempre as condições gerais para consumo coletivo que lhes
permitam atuar com altos lucros e a menor regulação possível. Para tanto a atuação
da Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP) é muito clara ao expor essa
relação ao exigir “o fim de normas restritivas pós-Lei dos Portos” (Lei Federal nº
12.815/2013).
Em matéria no Valor, em 31/08/2016, p.B2, a ABTP defende a “redução de
normas infralegais restritivas”, como portarias e decretos que “criam uma série de
barreiras”. A associação diz taxativamente que quer “o reconhecimento pelo governo
de que o serviço portuário é atividade econômica regulada e não serviço público”. A
ABTP frisa que “o objetivo é que não paire mais dúvida junto à ANTAQ que os
terminais arrendados cobram do cliente preço (livre negociação) em vez de tarifas
(reguladas pelo governo)”, o que acontece da relação entre as autoridades portuárias
(dos portos organizados públicos) e os terminais por elas concedidos através de
licitações255. Essa é uma diferença interessante num modelo que se percebe híbrido
Uma lista de operadores portuários que atuam no Brasil pode ser acessada no link:
http://www.infoportos.com.br/empresas-portos/operadores-portuarios/.
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Fonte: Site Infoportos: http://www.infoportos.com.br/empresas-portos/armadores-2/.
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Fonte: Site Infoportos: http://www.infoportos.com.br/empresas-portos/operadores-portuarios/

Em 2016, havia no Brasil um total de seis associações empresariais ligadas ao setor marítimo e
portuário atuando no Brasil e articulando interesses de seus setores: Federação Nacional dos
Operadores Portuários (Fenop); Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP); Associação
Brasileira dos Terminais de Líquidos (ABTL); Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres
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e do qual os operadores querem o menor controle possível para atuar livremente,
segundo dizem, pelas leis do mercado. Porém, a própria matéria jornalística chama a
atenção que “o conceito não é pacificado pelos órgãos de controle, como o Tribunal
de Contas da União (TCU), que lembra que a Constituição Federal (CF88) fala que
compete à União explorar os portos e o local, mas que não trata do serviço ali
realizado”.256
A pressão para reduzir exigências e regulação vai além por parte dos
operadores de carga e dos portos, que, com a vigência da Lei nº 12.815, de 5 de junho
de 2013 e decreto Nº 8.033/2013, conseguiram que os TUPs pudessem passar a
operar cargas de terceiros e não apenas dos próprios controladores do terminal. Agora
querem avançar mais e pretendem a derrubada da portaria que proíbe um terminal
portuário localizado dentro do porto público (uso público) de expandir a sua área, e
limita em 25% a expansão do TUP (uso privado) localizado fora do porto público.
Querem agilidade na renovação de contratos. A Associação Brasileira da
Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) reclama ainda que a forma de contratação
de mão de obra portuária que hoje é livre e flexibilizada nos TUPs, seja feita da mesma
forma nos terminais dentro dos portos públicos, onde a legislação exige a
intermediação de um órgão gestor de mão de obra (OGMO)257.
Os pleitos dos dois setores (marítimo e portuário) são ainda maiores, e, com
intermediação e articulação com o poder político nacional, usando as fragilidades dos
governos e cooptação da área política, disputam outras questões como o avanço dos
serviços de dragagem dos canais de navegação, das bacias de acesso e dos berços
de atracação dos portos e terminais. Reclamam dos projetos de dragagem dos portos
que atualmente é responsabilidade do Estado. Querem, além de maior profundidade
de Uso Público (Abratec); Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) e Associação
Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados (Abtra). Algumas vezes elas atuam em conjunto.
No dia 06/09/2016, o jornal A Tribuna (de Santos) trouxe uma ampla matéria sobre a articulação
conjunta dessas associações para pressionar o governo brasileiro em busca de uma menor
regulação, redução tributária e incentivos. Título da reportagem: “Setor privado prepara propostas
de investimentos em portos brasileiros - Entidades empresariais nacionais estudam propostas para
incentivar investimentos e reduzir a burocracia no segmento portuário. Disponível em:
<http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/setor-privado-preparapropostas-de-investimentos-em-portos-brasileiros/?cHash=552d85a19e3688a36beda487d96f9978>.
Fonte: Valor, em 31/08/2016, p. B2. ABTP sugere fim de normas restritivas pós-Lei dos Portos.
Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/4693637/abtp-sugere-fim-de-normas-restritivaspos-lei-dos-portos >.
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OGMO - Órgão Gestor de Mão de Obra, comissão paritária para contratação de trabalhadores que
atuam nos terminais dos portos públicos.
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para receber navios maiores, o alargamento dos canais e a diminuição das exigências
de controle ambiental.
As entidades que representam o capital privado que atua no setor lutam ainda
por menor regulação e pela privatização das companhias Docas (capital misto). Elas
organizam as concessões dos terminais dos portos públicos. Assim, as entidades
visam assumir toda a atividade pela qual, hoje, os operadores marítimos e os
concessionários dos terminais portuários nos portos organizados públicos pagam
tarifas. Os armadores (12) reclamam ainda de investimentos em sistemas de gestão
de tráfego de embarcações (VTMS), considerado essencial para melhorar a
navegabilidade nos portos.
Toda essa dinâmica espacial e de esforço de controle por parte do Estado, em
meio às demandas dos donos de cargas e dos operadores marítimos e portuários,
mexe e altera profundamente a forma como os projetos de desenvolvimento regional
são tocados nos estados. Altera as regionalidades e define novas territorialidades
entre os municípios, especialmente os litorâneos, na medida em que a instalação dos
portos, em muitos casos do tipo porto-indústria, definem a forma de ocupação
territorial e as dinâmicas econômico-espaciais que merecem ser aprofundadas. Na
terceira parte desta tese será tratada com mais ênfase o caso do ERJ, que pode servir
de base para a observação em outras regiões do país e mesmo do sistema portuário
em outras nações.
No caso brasileiro, em especial no litoral Sudeste, todo esse movimento ocorre
junto das demandas de uso por base de apoio portuário, para o desenvolvimento das
atividades de exploração de petróleo offshore. Este fato interfere nas decisões tanto
do setor exportador e importador de cargas gerais (contêineres) ou específicas
(granel, sólido ou líquido), quanto do setor de exploração de petróleo. O primeiro se
refere a grandes navios com muitas cargas, enquanto o segundo se refere a
embarcações menores, especiais (rebocadores, embarcações de lançamento de
cabo, emergência etc.) que precisam de ainda mais agilidade e especificidade na
movimentação

de

cargas

(carretéis,

âncoras,

equipamentos

de

petróleo,

equipamentos submarinos — conjunto de válvulas da boca do podo: árvore de natal
etc.). Assim, um não lida bem com a outra movimentação de cargas, porque são
distintos.
Tal realidade explica bem porque as bases portuárias que a Petrobras e outras
petroleiras que atuam na Bacia de Santos não conseguiram viabilizar junto ao porto
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paulista. Fato é que quase toda a movimentação de cargas que atende à exploração
petrolífera na Bacia de Santos e nas reservas do pré-sal continua a ser atendida pelos
terminais portuários localizados no ERJ, em especial, nas bases localizadas na Baía
da Guanabara, o que será detalhado no terceiro capítulo desta tese.

2.11 ERJ: Estado-porto – O sistema portuário fluminense

Antes mesmo deste processo mais recente de expansão das atividades
portuárias e marítimas no Brasil na última década, de certa forma acompanhando o
movimento da expansão do comércio mundial com a maior participação do Brasil, o
ERJ já tinha uma forte história com o setor. Desde a virada do século, a quantidade
de portos públicos e terminais de uso privado (TUPs) era a maior do país. Até por isso,
alguns especialistas que estudam o setor de logística já vinham usando a alcunha de
“estado-porto” para realçar essa condição. Não é um exagero afirmar que o porto está
na origem e desenvolvimento do Rio, como capital federal, e agora para além do
cluster portuário da Baía da Guanabara, se estendendo para outros pontos do litoral
fluminense.
O ERJ possui o 3º maior litoral com extensão de 636 quilômetros (8,6%) dentro
do todo o universo de 7.491 km do litoral brasileiro. Os estados com maior litoral são
a Bahia (932 km) e o Maranhão (640 km). Entre os estados litorâneos, o ERJ é o que
possui a melhor relação de extensão de litoral por área de território. No Sudeste, a
região economicamente mais forte, os estados de São Paulo que tem litoral com 622
km e o Espírito Santo com 392 km disputam a movimentação de cargas portuárias
marítimas. Santos é o maior porto em movimentação de contêineres do país,
enquanto o Porto capixaba, de Tubarão, foi durante muito tempo o maior porto em
exportação de minério de ferro vindo de Minas Gerais. Hoje é o segundo na
movimentação desse tipo de carga.
Voltando e reforçando o percurso, a história do Rio de Janeiro com o porto é
antiga, densa e conhecida em todo o Brasil, mesmo quando a capital federal ainda
era em Salvador. A movimentação da colônia em direção à sede do reino era grande
levando riquezas aqui exploradas. Além disso, o Porto do Rio de Janeiro funcionou
durante séculos como o maior porto escravista do mundo. O mercado de escravos por
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mais de dois séculos foi estimado em cerca de 500 mil africanos, a maior parte vinda
de Angola, Congo e Centro-Oeste africano. Na década de 1870, o Porto do Rio se
organiza com a construção da doca da Alfândega, ocasião em que surgem os
primeiros projetos para o desenvolvimento da área portuária, que até então funcionava
por meio de instalações dispersas, compreendendo os trapiches da Estrada de Ferro
Central do Brasil, da Ilha dos Ferreiros, da enseada de São Cristóvão, da praça Mauá
e os cais Dom Pedro II, da Saúde, do Moinho Inglês e da Gamboa.
Foto 4 - Porto do Rio de Janeiro, Praça XV, em 1897.

Ao fundo se vê a Ilha Fiscal e o seu castelo, local da realização do último baile do Império em
1889. A foto é de Marc Ferrez e pertence à coleção do Gilberto Ferrez; atualmente faz parte do
acervo do Instituto Moreira Salles.

Porém, a importância do porto do Rio para a cidade cresce quando Dom João
VI traz o reinado para o Brasil no início do Século XIX. Depois, no início do século XX,
mais propriamente entre 1903 e 1904, Rodrigues Alves e Pereira Passos
empreendem uma grande reforma no Porto do Rio, com a construção de 3.500 metros
de cais e 20 grandes armazéns na Praça XV, que mudam a configuração daquela
região258. As obras foram inauguradas em 20 de julho de 2010. A organização e
Fonte: ANTAQ, Porto do Rio de Janeiro: Os decretos nº 849, de 11 de outubro de 1890, e nº
3.295, de 23 de maio de 1890, autorizaram, respectivamente, à Empresa Industrial de
Melhoramentos do Brasil e a The Rio de Janeiro Harbour and Docks, a construção de um conjunto
de cais acostáveis, armazéns e alpendres. No primeiro caso, entre a Ilha das Cobras e o Arsenal de
Marinha e, no segundo, desde o Arsenal de Marinha até a Ponta do Caju. Em sequência, o governo
federal contratou obras de melhoramentos com a firma C.H. Walker & Co. Ltd., em 24 de setembro
de 1903. A inauguração oficial do porto ocorreu em 20 de julho de 1910, passando a ser
administrado por Demart & Cia. (1910), Compagnie du Port de Rio de Janeiro (1911 a 1922) e
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expansão do cais (píer), que tira a característica de trapiche, vêm acompanhadas da
instalação de áreas de estocagem que atendiam ao movimento de exportação de café
vindo do Sul e região Serrana do estado, e do açúcar vindo do Norte Fluminense, já
dentro do período agroexportador brasileiro. Além disso, o Porto do Rio também
começava a atender aos processos crescentes de importação via capital federal.
No final do século XX, o Porto de Santos, no litoral paulista, foi sendo
organizado pelos Gaffrée e Guinle Guinle a partir de uma concorrência pública que
deu ao grupo a autorização para construção e exploração por 39 anos, depois
ampliado para 90 anos259. Assim, no início do século XXI, o Porto de Santos já tinha
avançado e assumido a dianteira tanto das exportações agrícolas e alguma (pouca)
carga industrial, ou melhor agroindustrial, assim como boa parte das importações
oriundas dos países centrais, especialmente da Europa e também dos EUA.
Dessa forma, o Porto do Rio de Janeiro continuou a funcionar e a movimentar
cargas, mas foi o Porto de Santos que ganhou um maior protagonismo no setor, por
conta de São Paulo ter avançado da era agroexportadora para a produção industrial
na capital paulista e arredores. Assim, na virada do século XXI, todo o ERJ, e não
mais apenas a capital, passa a ter outra alternativa portuária na região metropolitana
com a instalação do Porto de Sepetiba em outra baía que dava nome a esse novo
porto, que adiante mudaria sua denominação para Porto de Itaguaí. No limite ao sul
do território da capital mais propriamente, na última década do século passado (90),
o novo porto, por estar fora da grande área urbana, embora próximo à sua franja e na
direção ao estado de SP, já fortemente industrializado, criou a expectativa de que
viesse a ser um grande porto-indústria interligado por vários modais de transporte.
Fato é que, junto com o Porto do Rio e outros terminais, acabavam fornecendo
a denominação de complexo portuário da Baía da Guanabara. Terminais instalados
desde a Praça Mauá, Caju e Ilha do Governador se estendiam aos outros terminais
do outro lado da Baía, nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Assim, o estado
avança sua centralidade e seu papel de centro de logística com a estruturação de
outras e diversas bases portuárias, ligadas tanto à movimentação de cargas de granel
sólido (minério), em Itaguaí, como também de cargas gerais e contêineres nesse porto
Companhia Brasileira de Exploração de Portos (1923 a 1933). Disponível em: <http://www.antaq.
gov.br/Portal/pdf/Portos/RioJaneiro.pdf>.
Fonte: Resumo histórico do Porto de Santos. Site do Porto de Santos. Disponível em:
<http://www.portodesantos.com.br/historia.php>.
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e no Rio. No complexo da Baía de Guanabara, os terminais e reservatórios de petróleo
e derivados faziam o movimento de granéis líquidos.
Mais recentemente, desde a metade da primeira década deste novo século, os
terminais junto aos portos do Rio e Niterói também passaram a funcionar como bases
para a movimentação de cargas e equipamentos, utilizados para as atividades de
exploração de petróleo offshore no estado. O fato se dá a partir do início e da
intensificação da exploração na Bacia de Santos260, para além das atividades da Bacia
de Campos, que era atendida pelo terminal de Imbetiba da Petrobras, em Macaé, no
norte do ERJ. Hoje essa atividade de apoio portuário para exploração offshore de
petróleo se divide em três bases principais no estado: terminais na Baía da
Guanabara, Macaé, e agora, desde 2015, também no terminal 2 do Porto do Açu, no
município de São João da Barra, que, assim como Macaé, situa-se no Norte
Fluminense.
Foram as bases portuárias de Imbetiba e depois da Baía de Guanabara que
serviram de apoio às explorações offshore para a descoberta de todas as reservas
que adiante viriam a ser denominadas de pré-sal. Essas são as bases que atualmente
também viabilizam a extração/produção de petróleo nos litorais do ERJ, SP e na
direção mais ao sul do litoral brasileiro. Além disso, essa base também serve de apoio
e se articula com a forte indústria naval fluminense que demanda, igualmente, uso de
píeres e saída para o mar. Na terceira parte desta tese será descrito com maior
profundidade e detalhes este processo de reativação e expansão dos estaleiros no
ERJ e em outros pontos do litoral brasileiro.
A Baía da Guanabara pela sua geografia facilita a instalação das diversas
bases e terminais portuários em sua ampla área, mesmo com a grande urbanização
da extensa área metropolitana fluminense. Pode-se afirmar que a Baía da Guanabara
possui um cluster portuário com vários terminais instalados de uso público (vinculados
aos portos públicos) ou de uso privado. Certamente é o mais antigo e maior cluster
em quantidade de terminais portuários instalados e em funcionamento do país.
Em termos nacionais, o Rio de Janeiro também é o primeiro, entre os estados,
em quantitativo de portos públicos organizados (5) e terminais portuários marítimos
do país (54) em funcionamento. Além de outros cinco projetados ou em fase de
licenciamento (adiante será detalhada esta lista). Em termos de densidade está se
A Bacia de Santos, mesmo com esse nome, inicia no litoral abaixo de Búzios em direção à capital
e ao litoral sul do ERJ, incluindo o litoral da capital, baías da Guanabara e Sepetiba e litoral paulista.

260

323

falando de um terminal portuário a cada 31,5 quilômetros, um número bem expressivo.
Abaixo segue uma tabela elaborada pelo autor com dados da ANTAQ sobre os cinco
portos públicos do ERJ (Quadro 14), com detalhamento do número de terminais,
berços e extensão de cais, valor em toneladas e ranking das cargas movimentadas
no ano de 2015 e especialidades.
Quadro 14 - Portos públicos do ERJ: características.
Portos públicos do ERJ
Porto
Angra
dos
Reis

Ano

Projeto/
Constr/O
p.

1923/
1932

Itaguaí

1973/
1982

Rio

1565/
1870/
1910

Niterói

Forno
(Arraial
do
Cabo)

1911/
1913/
1927

1924/
1965/197
2

Nº Terminais

Atracadouro Píeres (Área total
m²)
1T. 2 berços
atracação – cais de
400 m - (78 mil m²)
4 T - 8 berços – 2,2
km de cais - Pátio
Uso Múltiplo-Tecon
Píer Carvão
Píer Minério
(777 mil m²)
30 berços: cais
6,7km
Píer Mauá
(Maravilha)

Cais Gamboa
Cais São Cristovão
Caju/Rollon-RolloffTecar
(513 mil m²)
Term. 1–NitPort: (2
berços – cais 145m
cada- 2.780 m²;
Term. 2 – NitShore
(1 berço – cais
140m; 3.439 m²;
(21,9 mil m²)
1 cais comercial
200m
1 cais offshore100m*
(76 mil m²)

Mov. Cargas
% nacional
(Ranking 2015)

189 mil ton.
0,02% (117º)

57 milhões
ton.
5,67% (4º)

5,5 milhões
ton. 0,55%
(34º)

Especialida
des
Cargas gerais
e Produtos
Siderúrgicos
Minério,
carvão,
alumina, prod.
siderúrgicos e
contêineres
Passageiros;
Tecon (2)
Produtos
Siderúrgicos
Trigo
Apoio offshore
Rollon-Rollof

Profund.
(M)

10

12 -15

10 – 15
Dragage
m
Projetada
P/ até15
m

Cargas gerais
66 mil ton.
0,01% (125º)

Apoio offshore
Pq. Tubos

131 mil ton.
0,01% (117º)

Sal, malte;
cerais; Apoio
manut.
offshore

7,5

12

Fonte: Anuário Estatístico 2015 da ANTAQ. Elaboração do autor261.
Fonte: Anuário Estatístico 2015 da ANTAQ. Disponível em: <Site: http://www.portosrio.gov.br>.
Outras informações sobre os portos organizados (públicos) do ERJ:
1. Distância dos portos até a capital (Rio): Angra dos Reis (157km); Itaguaí (90 km); Niterói (15 km)
e Forno em Arraial do Cabo (150 km).
2. Gestão dos portos organizados públicos se dá através da Companhia Docas. No Rio: CDRJ Economia Mista). Porto do Forno em Arraial do Cabo tem gestão municipalizada pela Companhia
Municipal de Administração Portuária (COMAP).
3. Concessionários de Terminais no Porto do Rio: Libra Terminal Rio S.A.; Triunfo Logística Ltda.;
Multi-Car Terminal de Veículos S.A.; Moinhos Cruzeiro do Sul; Terminal Químico Aratu S.A.-
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Na última década, os portos públicos do ERJ receberam investimentos para
reformas e modernização. Nelas se incluem a dragagem dos canais e dos berços de
atracação e a aquisição de novos e automatizados guindastes e portêineres. Entre os
portos públicos citados, o Porto do Rio foi o que recebeu mais investimentos, em que
pese a sua instalação em meio a área altamente adensada.
Foto 5 - Ampliação de um dos terminais do Porto do Rio de
Janeiro.

Extensão do cais para atendimento do Terminal de Contêineres e
Terminal de carros (Rollon-rollof). Foto Libra Terminais.

Foto 6 - Porto do Rio com ampliação do píer do terminal
quase concluída

Foto autor em 18 jul. 2013.
Tequimar; Multi-Rio Operações Portuárias S.A.; No Porto de Itaguaí: Sepetiba Tecon; CSN;
Companhia Portuária Baía de Sepetiba (CPBS); Valesul Alumínio Ltda.
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Foto 7 - Registro da intermodalidade em terminal do Porto
do Rio de Janeiro (portuário-marítimo, ferroviário e
rodoviário)

Foto do autor em 2 jul. 2013.

Além da dragagem e modernização, os seus terminais foram e continuam
sendo ampliados, junto com suas vias de acesso, e alguns readaptados para novas
funções (inclusive apoio offshore). Abaixo está uma nova tabela com mais dados e
indicadores dos cinco portos públicos. Eles possuem um total de 16 terminais e
múltiplas especialidades, como contêineres, apoio offshore, produtos siderúrgicos,
minério, carros, grãos, sal e cargas gerais conforme mostram o Quadro 14 e o Quadro
15, no qual se tratou mais da estrutura, dos investimentos e do volume de
movimentação das cargas.
Quadro 15 - Capacidade, nº terminais; movimentação de cargas e investimentos.
Portos Públicos do ERJ
Porto

Angra
dos
Reis

Itaguaí

Capacida
de

585 mil ton.
+
40 mil BBL

3,5 milhões
de ton.
+
13 mil
TEUs

Nº Terminais
Concessionár
ios
(Área Total)
1 Terminal –
TPAR –
Technip e
Brasil Supply
(129 mil m²)
4 Terminais:
Sepetiba
Tecon;
CSN;
CPBS;

Mov.
Cargas
% nacional
(Ranking
2015)

189 mil ton.
0,02%
(117º)

57 milhões
toneladas
5,67%

Investimentos

- Planejada ampliação da área
de 78 mil para 129.026 m²;
- Projeta-se adaptação para
apoio às atividades offshore.
- Dragagem e Derrocagem nas
Ilhas de Guaíba, Mangaratiba,
Ilha das Cabras e Itacuruçá:
R$265 milhões;
- Previsão de R$5,7 bilhões até
2020, para adequação de
berços terminais de carvão,
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Valesul
Alumínio.
(777 mil m²)

Rio

5,5 milhões
de
toneladas
+
23,3 mil
TEUs

7 Terminais:
Píer Mauá;
Libra;
Triunfo;
Multi-Car;
Moinhos
Cruzeiro do
Sul;
Tequimar
(Esso) e MultiRio

(4º)

5,5 milhões
toneladas
0,55%
(34º)

(513 mil m²)

Niterói
Forno

(Arraial
do Cabo)

156 mil ton.
+
50 mil BBL
ND

Fonte: Elaboração autor.

2 Terminais
NitPort;
NitShore
(21,9 mil m²)
2 Terminais
COMAP
(76 mil m²)

66 mil ton.
0,01%
(125º)

contêineres e constr. terminal
granel sólido com 25 milhões
/tonel. Cap. instalada.
- Dragagem: R$ 204 milhões
para ampliação canal acesso –
navios de até 345 m x 48 m x
13,5 calado – para navios de
até 8 mil TEUs.
- Reforço Estrutural do Cais da
Gamboa e de São Cristóvão: R$
200 milhões
- Ampliação de 450m de cais e
reforço em 120m p/ operação de
contêineres: R$ 370 milhões
- Adequação para apoio
offshore: R$ 50 milhões
- Adequação Terminal de
Passageiros: R$ 97,5 milhões;
- Construção Edifícios-Garagem
e reordenação das instalações R$ 50 milhões: R$ 293 milhões.
- Planej. R$150 milhões
expansão arrendamento e
ampliação área;
- Planejada Dragagem do Canal
de Acesso: R$ 300 milhões;

131 mil ton.
0,01%
(117º)

ND

Além dos portos públicos com seus concessionários para uso público, o ERJ
possui vários terminais de uso privado que operam sob autoridade privada, embora
com autorização pública da ANTAQ e da Secretaria de Portos. Espacialmente podese dividir a localização dos terminais do sul para o norte em seis bases: Angra dos
Reis (Baía da Ilha Grande); Baía de Sepetiba com 305 km² (Rio de Janeiro, Itaguaí e
Mangaratiba); Baía da Guanabara com 380 km² (Rio, Niterói e Duque de Caxias e São
Gonçalo); Arraial do Cabo; Macaé e São João da Barra.
Dessas seis bases, é mais apropriado classificar como clusters ou “complexos”
com terminais portuários pela proximidade e articulação a Baía de Sepetiba, a Baía
da Guanabara e o Complexo do Açu, onde se localiza a maioria de um total de 56
terminais, sendo 16 vinculados aos portos públicos e 40 TUPs, incluindo os cais dos
estaleiros, sem considerar os três terminais militares da Marinha localizados no ERJ.
Dos três clusters, dois possuem portos públicos: Itaguaí na Baía de Sepetiba; e Rio
de Janeiro e Niterói, na Baía da Guanabara. Inclui-se nesta tabulação os dois TUPs
— Terminais Aquaviários da Petrobras (Transpetro). Um deles instalado em Angra
dos Reis, o Terminal Marítimo Almirante Maximiliano Fonseca, mais conhecido como
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Terminal da Ilha Grande (Tebig), que é reservatório de petróleo, derivados, álcool e
biodiesel e está localizado próximo ao porto público do município. O Tebig é o segundo
em movimentação de carga líquida e combustível do país.262 O outro é o de Imbetiba,
localizado no município de Macaé, que funciona com três berços e função exclusiva
como base de apoio à exploração offshore de petróleo.
Foto 8 — Foto do Porto Sudeste na Ilha da Madeira, em Itaguaí.
Empreendimento privado (TUP).

Foto do autor em 20 mar. 2015, durante pesquisa de campo, desde Itaboraí até
Itaguaí, através do Arco Metropolitano. O porto tem um píer que avança para
dentro da Baía de Sepetiba.

Abaixo uma lista dos portos e TUPS do ERJ organizados por região do litoral
fluminense:
Cluster portuário na Baía de Sepetiba:
(1 Porto Público e 3 TUPs)
Porto de Itaguaí (Autoridade Pública)
Porto Sudeste (Trafigura - MMX e Mubadalla) – Minério – Itaguaí.
Terminal da TKSA (Thyssen Grupp) – Minério e Prod. siderúrgicos – Santa Cruz –
Rio.
Terminal Ilha – TIG – (Vale) - Minério – Mangaratiba.
PS.: Entre parênteses o controle acionário do TUP (Terminal de Uso Privado).
Segundo a ANTAQ e o Webports, no ano de 2015, o Tebig movimentou um total de 37 milhões de
toneladas (273 milhões de barris), contra 48 milhões de toneladas (358 milhões de barris) do
Terminal de São Sebastião. Estes são os dois terminais aquaviários com a maior movimentação de
granel líquido (combustível) do Brasil. Disponível em: <
https://webportos.labtrans.ufsc.br/Brasil/Movimentacao>. O fato reforça a tese central desta
pesquisa sobre a intensa relação petróleo-porto.
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Cluster portuário na Baía da Guanabara:
(2 Portos Públicos + 13 TUPs)
Porto do Rio de Janeiro (Autoridade Pública)
Terminal Aquaviário da Ilha Comprida – Petrobras – GLP – Rio.
Terminal Aquaviário Almirante Tamandaré – Ilha D'Água – Transpetro – Rio.
Terminal Aquaviário de Ilha Redonda – Torguá –Transpetro interligado à Reduc, Rio.
Terminal Manguinhos – Baía da Guanabara – Petróleo – Rio.
Terminal Flexível de GNL da Petrobras – Rio.
Terminal Ilha do Governador – Esso – Rio (Petroquímicos).
Terminal Marítimo Ponte do Thun – Shell – Ilha do Governador – Rio (GLP).
Terminal Marítimo Braskem – Petroquímicos - Ilha do Boqueirão – D. de Caxias, RJ.
Terminal da Brasco (ex-BricLog) – Apoio Offshore – WilsonSons – Caju – Rio
Porto de Niterói (Autoridade Pública).
Terminal Portuário da GE Oil e Gás – Wellstream – TPW – Ilha Conceição – Niterói.
Terminal da Equipemar Engenharia e Serviços – Niterói;
Terminal Portuário Brasco Logística Offshore Ltda. – WilsonSons – Niterói
(Atende as petroleiras estrangeiras)
Terminal Praia da Beira – Itaoca – Petrobras Comperj – São Gonçalo263
Cluster do Complexo Portuário do Açu, em São João da Barra, Norte Fluminense:
Porto privado controlado pela Prumo Logística Global S.A (7 TUPs)
2 Terminais e 7 cais de atracação:
Terminal 1:
FerroPort – minério de ferro;
T-Oil – (BG-Shell e Prumo-Oiltanking com 3 berços) para transbordo de óleo264.
Terminal 2:
Flexibrás – embarques tubos flexíveis para exploração offshore de petróleo.
Intermoor do Brasil – apoio offshore e ancoragem.
Nov Flexibles – embarques tubos flexíveis para exploração offshore de petróleo.
BrasilPort – Edison Chouest – Apoio exploração offshore de petróleo.
NFX Combustíveis Marítimos – TECMA – Granel líquido – Combustíveis.

Terminal de São Gonçalo na Praia da Beira, Itaoca, foi implantado para movimentação de cargas
para a fase de implantação do Comperj, da Petrobras, em Itaboraí. A estrutura consiste em um píer
com área de manobra de 120 m² e capacidade para atracar até sete pequenas embarcações entre
rebocadores e chatas. O acesso ao terminal pela Baía da Guanabara recebeu dragagem para dar
acessibilidade ao píer. O projeto, além do píer e do canal de navegação, envolveu a estruturação de
uma área como retroporto e uma estrada de 22 km ligando o terminal ao Comperj. Há previsão de
que o terminal e a estrada sejam usados após a conclusão das obras do Comperj, para o transporte
de cargas pesadas para o complexo petroquímico.
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Início das atividades em 29/08/2016. Fonte e detalhes site da Prumo Logística Global S.A.
controladora do Porto do Açu. Disponível em: <http://www.prumologistica.com.br/pt/imprensa/
Paginas/Terminal-de-Petr%C3%B3leo-do-Porto-do-A%C3%A7u-come%C3%A7a-a-operar.aspx.>
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Terminais (bases) isolados (TUPs) -2
Terminal Aquaviário Almirante Maximiliano Fonseca –Tebig–Petrobras –A. dos Reis
Terminal de Imbetiba da Petrobras – Apoio Offshore – Macaé.
Terminais junto a canteiros de estaleiros: (15)
Brasfels S.A. – Angra dos Reis
Estaleiro Ilha SA – EISA – Ilha do Governador – Rio
Estaleiro Transnave (antigo Caneco) – Ilha do Governador - Rio
Estaleiro Inhaúma-Enseada (ex-Sermetal e Ishikawagima) – Caju – Rio
Mac Laren Oil Estaleiros – Niterói
Estaleiro Mauá S.A. – STX do Brasil – Ponta da Areia – Niterói;
VARD Niterói – STX Promar S.A. (Área Estaleiro Mauá, Ilha da Conceição) – Niterói
Terminal Portuário Estaleiro Brasa – Niterói
UTC Engenharia S.A. – Niterói
Estaleiro Enavi-Renave S.A. – Ilha do Viana – Niterói
Enaval Engenharia Naval e Offshore Ltda. – Niterói
Aliança Indústria Naval S.A. – Grupo CBO – Niterói
Estaleiro Navegação São Miguel – São Gonçalo
Estaleiro Cassinu – São Gonçalo.
Consórcio Integra (Mendes Jr. e OSX) – Porto do Açu, São João da Barra.
Fontes: ANTAQ e Marinha: Disponível em: <https://www.mar.mil.br/cprj/arquiv/npcp/cap1.pdf>

Bases militares com terminais portuários (3)
Terminal (Base) Naval Nuclear da Nuclep (Marinha) – Submarinos – Itaguaí.
Arsenal de Marinha – Ilha das Cobras – Praça Mauá – Rio.
Base Naval da Marinha – Ilha do Mocanguê Grande – Niterói.265

A Base Naval da Marinha, Mocanguê Grande, no município de Niterói pela Baía da Guanabara,
tem história interessante. Durante o período do Império de Pedro II o Brasil deixou a navegação a
vela e passou para a navegação a vapor com o uso do carvão, acompanhando o movimento pósRevolução Industrial. No Mocanguê é que se estabeleceu a maior área de armazenagem de carvão
para atender aos navios da Armada, os trens das ferrovias e algumas indústrias nascentes no
Brasil. A ilha do Mocanguê Grande foi adquirida pelo Governo Imperial de José Joaquim Teixeira
com escritura lavrada no Tesouro Nacional, em 01 de fevereiro de 1860, segundo documentos da
Marinha. Fonte: <https://www1.mar.mil.br/bnrj/sobre-mocangue/a-ilha-do-mocangue-grande.>
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Quadro 16 - Relação dos TUPS no ERJ. Especialidade e características gerais.
Elaboração do autor.
Terminais Portuários Privados (TUPs)
Terminal
Porto Sudeste

Local

Especialidade

Caract. Gerais - Cais –
Profundidade - sócios

Cluster portuário da Baía de Sepetiba (3 TUPs)
Itaguaí

Minério

TUP Ilha Guaíba

Mangaratiba

Minério

TUP TKCSA

Rio

Carvão e placas de
aço

Trafigura - Mubadala – MMX –
Píer 765 m; Profund. 21 m
Vale – 8,2 mil m²- Cais 340m,
boca 62 m. Profund. 16 a 23 m
TKCSA – Ponte de acesso 3,8 mil
m; 2 berços. Prof.: 17,1 m

PS.: No Cluster Portuário da Baía de Sepetiba tem o Porto Organizado Público de
Itaguaí.
Cluster portuário da Baía da Guanabara (13 TUPs)
Rio–Ilha
GLP
Transpetro: 1píer-boca: 194 m;
Aquaviário
Redonda

Alte.Tamandaré

Rio– Ilha
D´água
Rio

Petróleo

Rio

Petróleo

TUP Flexível
GNL
TUP Esso (ex-

Rio– I.

GNL

Rio – I. Gov.

Combustíveis

TUP Shell –

Rio – I. Gov.
Ponte do Thun
D. Caxias –
Campos
Elíseos
Rio - Caju

Combustíveis

TUP GE Oil &
Gas
TUP Equipemar

Niterói

Equip. e Apoio
Offshore

Niterói

Apoio Offshore

TUP Brasco

Niterói

Apoio Offshore

Itaoca - Comperj

S. Gonçalo –
Praia da Beira

Apoio Refinaria

TABG - Torguá

Tup Ilha
Comprida
TUP Manguinhos

Cosan)

TUP Braskem
TUP Brasco

Redonda

Petróleo

Petroquímicos
Apoio Offshore

calado: 8,5 m; cap. 33 mil m³
Transpetro: 5 píeres; 18 tanques;
calado de 5,8 a 15,8m
Transpetro:2 píeres;calado 12m
Refinaria Manguinhos oleoduto e
profundidade no TUP 9 m
Transpetro: 2 píeres; Prof: 12 m
Esso: Cais 190 m; Boca: 35 m,
calado 8 m. Mov. 2015:250milt.
Shell – Icolub – Navios até 206 m.
calado 8,5 m
Braskem: Movimentação de
Propeno e Propano
Wilson, Sons. 60 mil m²; 5/6
berços; Cais 500m; Prof. 9 m
GE – 55 mil m²; 1 berço; Cais 210
m; Prof. 7 m
Equipemar – 10 mil m²; Cais 100
m; 1 berço; Prof. 7 m
Wilson, Sons; 70 mil m²; 3 berços;
Cais 180m; Prof. 7 m
Petrobras: Ponte de 110 m. Cais
de atracação 60m.

PS.: No Cluster Portuário da Baía da Guanabara tem 2 portos organizados públicos: Rio e
Niterói.
Cluster portuário Complexo do Açu (7 TUPs)
Açu - SJB
Minério
Anglo e Prumo–ponte 3 km. 3
T1 - Ferroport
píeres; Cap.26MT/a. Prof. 20m
Açu - SJB
Petróleo
BG-Shell: ponte 3km, 2 píeresT1 – Prumo1,2 Mbpd transbordo óleo
Oiltanking
Apoio
Offshore
Açu
SJB
Edson Chouest -400 mil m²; 16
T2 - BrasilPort
berços; cais 990 m; Prof. 14,5 m
Tubo
Flex.
Expl.
Açu
SJB
Technip- 289 mil²; 1 berço; Cais
T2 - Flexibras
Offshore
400m; Profundidade: 10 m
Tubo Flex. Expl.
Açu - SJB
NOV – 121 mil m²; 1 berço; Cais
T2 - NOV
Offshore
210 m; Profundidade 10 m
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T2 - Intermoor

Açu - SJB

Apoio Offshore

T2 – BP / Prumo
TECMA

Açu - SJB

Combustível

TeBig

Angra dos
Reis

Imbetiba

Macaé

Terminais Isolados
Petróleo

Apoio Offshore

Intermoor – 52 mil m²; Cais-90 m;
Profundidade 10 m
Prumo/BP Marine – 215 mil m²; 1
berço; Cais 406 m; Prof.: 14 m

Transpetro - 2 píeres – calado 25
m. 15 tanques: 878 mil m³.
Transpetro – 3 píeres com 2 berços
cada (90x15m); calado 6-8m; área 1

mil m²; mov. 450 navios/ mês 50 mil
ton. Emb-desembarque.

Total: 23 TUPs: 4 Terminais de Minério e 19 do setor petrolífero, sendo 5 petróleo, 3 como
derivados/combustíveis; 1 GLP; 1 GNL, 1 apoio à montagem do Comperj e 9 de apoio offshore.
Há ainda um único terminal de Apoio Logístico Offshore – Triunfo que é uma concessão no Porto
do Rio.
Fontes: ANTAQ, SEP, ANP e Petrobras.

Essa quantidade de terminais portuários (56) é comparativamente muito
expressiva em relação a outros estados. Mesmo não considerando os três terminais
de base militar, e retirando os 15 terminais (cais) dos estaleiros, ainda assim eles
somam 41. Entre os portos públicos com seus terminais de uso público concedidos e
os terminais de uso privado (TUPs) está um complexo portuário privado que se
constitui no que é também denominado cluster, com projeto de MIDAs (ZIP ou portoindústria) do Porto do Açu, instalado no norte do Estado do Rio de Janeiro, no
município de São João da Barra. Trata-se de um complexo com dois terminais já em
funcionamento (listados nas tabelas acima). Ele foi a razão da origem do interesse de
pesquisa deste autor que acabou por redundar nesta tese. Pelas suas características
e relação com o capital e fundos financeiros para constituição da empresa, que depois
se transformou numa holding; pela profunda articulação com os poderes políticos para
a sua viabilização; pela falência do empresário brasileiro e repasse do controle do
investimento para um fundo financeiro internacional; pela sua profunda relação com o
setor petróleo, apesar de originariamente ter sido projetado para a exportação do
minério de ferro oriundo do estado de Minas Gerais, entre outras características que
está exposto no quadro 16 acima onde se organizou e sintetizou a relação dos portos
e TUPs no ERJ.
Tudo isso simboliza e contribui para explicar a hipótese inicial desta tese. Após
esta intensa pesquisa empírica documental e de campo, o conteúdo levantado e sua
análise vão agora se transformando numa tese. Uma análise mais ampla sobre a
instalação do Porto do Açu (de sua atual controladora, a holding Prumo Logística
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Global S.A.) e demais empresas que formam o complexo portuário-industrial (com um
quadro e um mapa desses empreendimentos), e ainda os impactos e conflitos
socioambientais serão descritos em capítulo próprio da terceira parte desta tese.
Seguindo na observação da quantidade de terminais portuários no Estadoporto do Rio de Janeiro, há que se observar também o elevado número de terminais
funcionando como bases portuárias de apoio offshore — e outros juntos aos estaleiros
— no ERJ. Por conta de este ponto ser um ponto fulcral nesta tese, os dois
subcapítulos

seguintes

que

encerram

esta

segunda

parte

tratarão

mais

detalhadamente do assunto, levantando novos dados, indicadores e análises.
Entender a distribuição espacial das bases portuárias marítimas e a localização
de suas retroáreas ao longo dos 635 km de litoral do ERJ é importante, porque com
essa dimensão é possível compreender ainda melhor e de forma mais ampla a relação
que, na tese, se denomina biunívoca. No mapa pode se ver com mais clareza a
localização dos três clusters portuários (Baía de Sepetiba, Baía da Guanabara e
Complexo do Açu), mais as bases de Angra dos Reis (ao Sul), Arraial do Cabo e
Macaé (na direção Norte). Pelos dados dos terminais de uso público e privado é
também possível identificar o adensamento e a consequente centralidade do cluster
da Baía da Guanabara no entorno da capital, em relação a todo o sistema portuário
fluminense.
Mapa 11 - Mapa da localização dos 3 clusters portuários do ERJ

Elaboração do autor com dados da ANTAQ; SEP e apresentação PELC–RJ – 2040 –
Outubro de 2013.
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Comparativamente, é fato que a quantidade de terminais portuários do ERJ não
expressa o volume e o valor da movimentação de cargas, ponto em que o Porto de
Santos continua sendo de longe o maior, especialmente pelas cargas conteinerizadas.
Porém, em quantidade de terminais eles se equivalem, apesar de que, em Santos,
elas estão concentradas num único porto. Santos possui 55 terminais marítimos —
sendo 14 privados — em 65 berços de atracação266. Em termos de ocupação, isso
tem uma enorme relevância sobre o que este “espaço marítimo”, na frente do waterfront, tem sobre os terminais marítimos e retroportuários e sobre a forma como estes
também projetam um movimento sobre a hinterlândia, avançando para o interior do
continente, constituindo, assim, novas territorialidades e regionalidades, tema que
será mais abordado na terceira e última parte desta tese. Sobre o que se chama de
geografia portuária com identificação de suas áreas e do entorno de um porto, vale
relembrar a professora Rosa Castejón, que aborda os âmbitos espaciais se referindo
a WEIGEND. G. (1958) na publicação Some elements in the study of Port
Geography.267
Figura 30 - Desenho dos âmbitos espaciais da geografia portuária,

Fonte: ASTEJÓN, R. (2009).

Fonte: site Porto de Santos. Mais detalhes sobre a estrutura e movimentação do Porto de Santos
podem ser vistas no link: <http://www.portodesantos.com.br/down/imprensa/panorama_porto.pdf>.

266

Referência já citada, sobre material didático utilizado pela professora Rosa Castejón Arqued
(2009) no curso de Geografia Portuária-2 na Universidade de Barcelona. Slide 10/89.
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Portos projetados e em processo de licenciamento no ERJ (Todos como TUP):
1.
Porto Privado (Terminal) Lago da Pedra – Expansão do Tecon e Tecar (carvão)
da CSN – Centro de Apoio Logístico – (Projeto suspenso em função da crise do setor
siderúrgico no Brasil e no mundo).
2.

Porto de Jaconé – TPN (Terminal da Ponta Negra) em Maricá – Fase de

licenciamento – Terminal Aquaviário de petróleo e apoio offshore. Em 24 de julho de
2015, a Comissão Estadual de Controle Ambiental do ERJ (Ceca) emitiu Licença
Prévia (LP) autorizando que a proponente DTA Engenharia Ltda. iniciasse instalação
dos terminais portuários de granéis líquidos, carga geral e estaleiro para construção e
reparos navais no município de Maricá, RJ.268269
3.

Terminal Logístico Portuário de Macaé (Terpor) – EBTE Engenharia –

Licenciado pelo Inea e suspenso pela JF em setembro de 2016 a pedido do MPF;270
4.

Complexo de Barra do Furado – Quissamã/Campos (Farol) – Consórcio

prefeituras e empresas: BR Offshore/Estaleiro Cassinu – PMCG/PMQ – Terminal e
Estaleiro: Manutenção Apoio Offshore;271
5.

Terminal Offshore Canaã (SFI) – Apoio às atividades offshore. Empreendedor

Eagle TI Ltda. em fase de licenciamento e audiências públicas.272
Abaixo um mapa com a localização espacial dos cinco projetos portuários no
litoral do ERJ:

Relatório de Impacto Ambiental TPN registrado no Inea, disponível em: <http://www.inea.
rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdi1/~edisp/inea0025126.pdf>.

268

DOE de 24 de julho de 2015, parte 1, p.25.Disponível em postagem no blog do autor:
http://www.robertomoraes.com.br/2015/07/ceca-libera-licenca-previa-lp-para.html>.

269

Mais detalhes do projeto no blog do autor. Projeto portuário em Macaé (Terpor) é ampliado ainda
em fase de licenciamento. Em 25 out. 2016. Disponível em: < Projeto portuário em Macaé (Terpor) é
ampliado ainda em fase de licenciamento>.

270

Estudo de Impacto Socioeconômico do Complexo Industrial e Logístico de Barra do Furado, em
Quissamã, RJ. CRUZ, J.L. Vianna. 2011. Disponível em: <http://www.uff.br/ivspesr/images/
Artigos/ST10/ST10.1%20Jose%20Luis%20Vianna%20da%20Cruz.pdf>.

271

Relatório de Impacto Ambiental (Rima) entregue ao Inea. Disponível em: <http://www.inea.rj.gov
.br/cs/groups/public/documents/document/zwew/mde2/~edisp/inea0016744.pdf>.
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Mapa 12 - Mapa dos projetos portuários do ERJ.

Fonte: Elaboração do autor.

A fase de colapso da economia do petróleo e de crise econômica e política
tendem a segurar a implantação desses cinco novos projetos portuários. Quatro deles
com forte vinculação com as atividades de apoio à exploração de petróleo offshore.
Os últimos terminais portuários implantados e os que foram ampliados tendem a levar
vantagem sobre os novos projetos na “guerra dos portos”, na medida em que os
investimentos na fase de depressão da economia tendem a ser menores. Dessa
forma, os projetos instalados ganham tempo para se projetarem e se estabelecerem
e, assim, reduzirem espaços para os novos projetos no ERJ.
Além disso, há que se considerar que esta disputa entre os projetos portuários
se estendem ao litoral do Espírito Santo. Além dos terminais lá instalados, novos
projetos ao sul, próximo à divisa com o ERJ, e ao norte tentam financiadores para se
instalarem. A maioria prevê exportação de minério e também apoio às atividades de
exploração offshore de petróleo. Mais próximo ao ERJ há o projeto do Porto Central,
no município de Presidente Kennnedy, que faz divisa com São Francisco do
Itabapoana. É um projeto que está na fase final de licenciamento e tem a participação
na composição acionária do tradicional Porto de Roterdã, na Holanda, além do
governo estadual. Abaixo seguem detalhes de três dos cinco projetos. O único destes
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que chegou a ter a implantação iniciada foi o Complexo de Barra do Furado com a
coordenação das prefeituras de Quissamã, Campos dos Goytacazes e a empresa BR
Offshore:
Figura 31 - Projeto Terminal Portuário de Jaconé - Ponta Negra em
Maricá, RJ.

Fonte: EIA-Rima.

Figura 32 - Projeto do Terpor em Macaé, RJ.

Fonte: EIA/Rima.
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Foto 9 - Obras do Porto de Barra do Furado (Campos –Quissamã).

Foto do autor em sobrevoo 13 mar. 2013. Mostra obras iniciais e estaqueamento para o terminal
cuja implantação foi depois interrompida.

Observando as especialidades e funções de boa parte dos terminais de uso
público ou privado em operação e em fase de projeto, licenciamento ou instalação no
estado do Rio de Janeiro, pode-se ratificar mais uma vez a profunda relação “portopetróleo”, um dos principais eixos de observação desta tese. Uma análise dessa
intensa utilização da relação petróleo e porto, e como esse fato determina a forma de
ocupação do solo, produzindo novas territorialidades e regionalidades, será visto na
terceira parte desta tese. Antes disso, porém, torna-se necessária uma observação
maior sobre o que são estes sistemas marítimos e portuários, necessários como
suportes para as atividades de exploração (perfuração e produção) de petróleo
offshore que estão também vinculados às demandas junto à indústria naval.

2.12 Sistemas marítimos e portuários vinculados à exploração de petróleo
offshore no ERJ
Seguindo a observação de um dos objetivos da tese sobre a profunda relação
“porto-petróleo” agora será detalhado sobre o que efetivamente são os sistemas
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marítimos e portuários que servem de apoio às atividades de exploração de petróleo
offshore. Esta relação não se dá apenas na movimentação (e armazenagem das
cargas de petróleo e gás), mas de forma intensa também no uso das bases portuárias
para apoio à exploração offshore das reservas do petróleo no litoral que demanda o
uso de várias e sofisticadas embarcações e equipamentos submarinos. O
levantamento e as tabelas apresentadas no subcapítulo anterior demonstram que,
mesmo em meio à fase de colapso do ciclo petro-econômico, mais de ¾ dos terminais
portuários localizados no ERJ têm usos ligados a essa cadeia produtiva.
Inicialmente, por conta do objetivo principal da tese sobre a relação petróleoporto, será apresentada uma tabela (Quadro 17) com as bases portuárias que
possuem a função de apoio às explorações de petróleo offshore no ERJ. Como já foi
dito, além dessas, existem ainda, relacionados ao setor de óleo e gás, os terminais
aquaviários listados anteriormente:
Quadro 17 - Bases portuárias de apoio a exploração de petróleo offshore no ERJ.
Bases portuárias de apoio à exploração petróleo ERJ
Terminal

Município

Operador

Berços/
Píeres

Cais
(m)

Área (m²)

Prof
. (m)

Caju

Rio

Triunfo

3

740

50 mil m²

9

Caju

Rio

Brasco

5/6
berços

500

60 mil m²

9

Ilha
Conceição

Niterói

Brasco

3 berços

180

70 mil m²
7 galpões/
28 silos

7

Equipemar

Niterói

Equipemar

1

100

10 mil m²

7

Niterói

GE TUP
Base
Logística

210

55 mil m²3 almoxar.

7

200 700 (2017)

12 mil - 80
mil (9ª) 100 mil

9/12

GE Oil &
Gas

Ilha da
Conceição

Porto
Forno

Arraial do
Cabo

Imbetiba
(1979)

Macaé

Triunfo
Petrobras
e outros

2 berços

atracação

3 berços
(101;201
e 301)
6, mas
uso de
apenas 3
berços

90 x 15

55 mil m²
PMMacaé
ofereceu +
75 mil m²

6/8

Clientes
(Outras caract.)

Petrobras outras:
250/550
emb./mês
Petrobras
Cap.1.920
mov./ano
Chevron; HRT;
Statoil; Total;
Anadarko; Shell;
Cap.1.260
mov/ano
Apoio marítimo
portuário, obras
civis no mar
Petrobras Carreg./Desc. de
navios instal.
Unidade Subsea
Petrobras
Petrobras e
contratadas.
Cap. Diesel (4,6
mil m³) e 6 mil m³
água – 30 mil ton.
emb.-des./mês.
450-500
mov./mês.

339

Açu –
SJB
T2

SJB

Edison
Chouest

Até 16
berços

1.030

400 mil m²

14,5

Flexibras
/Technip

1 berço

400

289 mil ²

10

NOV

1 Berço

210

121 mil m²

10

Intermor

1 Berço

90

52 mil m²

10

BP/Prumo
TECMA

1 Berço

215 mil m²

14,5

406

Petrobras +
outros

Petrobras
Petrobras
Ancoragem
(Combustível)

Elaboração do autor.

Como pode ser visto nos dados da tabela, essas bases de apoio offshore estão
instaladas em cinco municípios fluminenses: Rio, Niterói, Arraial do Cabo, Macaé e
São João da Barra. Se fossem incluídas nessa lista as bases dos estaleiros que
atendem às embarcações dos diversos tipos que atuam no setor de petróleo offshore
no estado, mais outros dois municípios constariam: Angra dos Reis com o estaleiro
Brasfels e São Gonçalo como base ampliada da rede de estaleiros sediada no
município de Niterói.
Na investigação empírica desta pesquisa, todo o litoral fluminense de 636
quilômetros foi percorrido de ponta a ponta, desde o extremo sul, na divisa com o
estado de São Paulo, até o extremo Norte, na divisa com o estado do Espírito Santo.
Para investigar melhor a parte de apoio offshore, um sobrevoo de helicóptero foi
realizado no dia 13 de março de 2013273, num tempo de três horas, com o trajeto:
Macaé, Quissamã, Barra do Furado, Farol, Açu, SJB, Campos e Macaé, e uma parada
para abastecimento no aeroporto de Campos, RJ. Abaixo (Foto 10), um registro do
Terminal Aquaviário de Imbetiba, da Petrobras em Macaé, RJ:

Detalhes em postagem no blog deste doutorando:
http://www.robertomoraes.com.br/2013/03/estudos-imagens-aereas-da-regiao.html
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Foto 10 - Terminal portuário da Petrobras, em Imbetiba, em Macaé.

Foto do autor em sobrevoo de helicóptero em pesquisa de campo em 13 mar. 2013.

Abaixo, outro registro sobre o terminal operado pela Triunfo Logística S.A.
como base de apoio às atividades offshore no Porto do Rio de Janeiro.
Foto 11 - Terminal portuário operado pela Triunfo

Atua como base de apoio offshore junto ao Porto do Rio de Janeiro na Baía
da Guanabara, atendendo às demandas ao sul da Bacia de Campos e Bacia
de Santos, incluindo a exploração e produção na reserva do pré-sal. Nesta
imagem é possível identificar um detalhe de conflito de uso dos terminais.
Uma carreta (cegonha) chegando par ao terminal de exportação de carros
pela Avenida Brasil, na lateral do porto. Foto feita pelo autor, do viaduto de
acesso à Ponte Rio-Niterói em 18 jul. 2013.
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Foto 12 - Terminal de apoio offshore operado pela Triunfo Logística S.A,
no Caju, junto ao Porto do Rio de Janeiro.

Foto do autor em 2 jul. 2013.

Foto 13 - Terminal de Apoio Offshore da Brasco, na Baía da Guanabara,
Ilha da Conceição, Niterói, RJ.

Foto do Autor em 2 jul. 2013.
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Foto 14 - Base Portuária da GE Oil & Gas em Niterói, instalada em 2013
com 55 mil m².

Essas bases portuárias são essenciais porque nelas se armazenam tudo aquilo
que se leva ou retira das plataformas, sondas e demais instalações usadas na
perfuração e produção offshore no mar. Nas suas retroáreas é que se movimentam
as cargas, equipamentos, materiais e serviços necessários para o trabalho offshore.
É nos terminais portuários que o sistema marítimo com uma variedade enorme de
embarcações — para usos especiais — se apoia, com troca de tripulação e
abastecimento e onde são realizadas as manutenções mais corriqueiras e as
emergenciais. As manutenções de maior porte são as programadas e acontecem nos
estaleiros, também com a utilização de seus terminais portuários.
Um resumo dessas atividades pode ser visualizado nos slides abaixo, que
fazem parte da apresentação institucional de uma das empresas operadoras de um
terminal de apoio às atividades de exploração offshore. De forma resumida, essas
operadoras detalham seus principais tipos de serviço como: movimentação de carga
e descarga; armazenagem; aluguel de contêineres e gestão de resíduos, entre outros.
Há movimento de cargas mais simples e outras mais sofisticadas como equipamentos
de pequeno e grande porte. Essas empresas de apoio tiveram grande expansão na
fase de boom do ciclo do petróleo, mas, ainda assim, procuram manter-se, na fase de
colapso, na expectativa de novas demandas, considerando a exploração de novos
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campos e a reserva do pré-sal no litoral brasileiro, nas bacias de Santos, de Campos
e Espírito Santo.
A localização intermediária dos terminais da Baía da Guanabara entre o litoral
de São Paulo e do Espírito Santo, e a proximidade com as administrações das
petroleiras, indústrias e fornecedores na capital fluminense (e região Sudeste)
ampliam a potencialidade das bases portuárias (Niterói e Rio) no que diz respeito ao
apoio portuário para o fluxo de materiais e equipamentos para a exploração offshore.
Figura 33 - Visão das operadoras de apoio portuário para as atividades de
exploração de petróleo no litoral brasileiro.

Fonte: Grupo WilsonSons, empresa Brasco. Apresentação institucional-2012, slide p.11-24.

Para uma melhor visualização desta logística de apoio offshore na exploração
de petróleo, serão apresentados a seguir outros dois diagramas. O próximo (Figura
34) foi elaborado por uma das operadoras dos serviços de base portuária de apoio às
atividades offshore (Brasco Logística Offshore, controlada pelo grupo Wilson, Sons),
que atua com duas bases portuárias no ERJ (Rio e Niterói). Os diagramas apontam
os fluxos de procedimentos e os tipos de movimentação de cargas mais usuais, que
caracterizam o apoio às atividades offshore de exploração de petróleo pelos diferentes
modais até chegar à base portuária. Eles mostram a relação global das cadeias de
fornecedores de equipamentos, tecnologia e serviços e revelam as logísticas
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utilizadas para atendimento às bases operacionais de perfuração e produção de
petróleo no mar, através das sondas, plataformas e navios de produção. O último
diagrama (Figura 35) apresenta também os percentuais de custos em cada etapa da
exploração (up-stream): exploração; desenvolvimento e produção.
Figura 34 - Infográfico da movimentação de apoio portuário para as atividades
de exploração de petróleo no litoral brasileiro.

Fonte Brasco Logística. Ago. 2014.274

Fonte: Apresentação Brasco Logística Offshore - APIMEC - David Melo - Agosto de 2014. Slide
5/20. Disponível em: http://www.apimecrio.com.br/eventos/seminarios/realizados/2014/08/
logistica/apresentacao/David%20Melo%20-%20Brasco.pdf>.
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Figura 35 - Infográfico da movimentação de cargas no terminal portuário classificado
dentro das três etapas chamadas de up-stream: exploração; desenvolvimento e
produção.

Fonte: Apresentação Wilson, 2011.275

Após a exposição sobre todas as bases portuárias do ERJ e sobre as que são
utilizadas como base de apoio offshore, será apresentada uma breve descrição sobre
os tipos de embarcações utilizadas neste setor. O início das atividades de exploração
offshore no Brasil demandava sondas de perfuração e muitos navios rebocadores,
que carregavam cargas para essa atividade em alto mar. Com a descoberta dos poços
e campos petrolíferos no litoral, foram projetadas e construídas as plataformas fixas.
A preparação das bases dos poços no fundo do mar já exigia o uso de equipamentos
submarinos e embarcações especiais. Além disso, grande parte do trabalho
submarino exigia a presença de mergulhadores e de navios especiais para mergulho
equipados com sinos para pressurização e adaptação para os mergulhos. A fixação
das plataformas exigia embarcações de apoio com grandes guindastes e gruas, e

Fonte: Apresentação Wilson, Sons de Renata Pereira, em agosto de 2011, APIMEC- Seminário de
Petróleo e Gás. Slide 17/38. Disponível em: <http://www.apimecrio.com.br/eventos/
seminarios/realizados/2011/ago/petroleo/apresentacao/Apresentacao%20APIMEC_Ago2011.pdf>.
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movimentação e instalação de outros equipamentos feitos só no local da operação
das plataformas.
Com o avanço da exploração offshore, a ampliação do conhecimento da
atuação no mar, um ambiente com alguma instabilidade e distante do continente, e
com auxílio do Centro de Pesquisas da Petrobras, a produção passou a ser feita em
unidades móveis: as plataformas semissubmersíveis que tinham equipamentos de
navegação e estabilidade. As descobertas de poços e campos em águas mais
profundas aceleraram o uso desse novo tipo de base de produção. Isso se deu já no
final da década de 80, início dos anos 90.
A ampliação da produção passou a exigir cada vez mais embarcações de apoio
para a perfuração, produção e para situações de emergência por acidentes, explosões
e emergências ambientais. Tudo isso foi demandando mais e diferentes embarcações.
A ampliação da automação e do uso de equipamentos de ROV (veículos operados
remotamente) para a instalação de válvulas e equipamentos nos poços mais
profundos acelerou ainda mais o uso de embarcações exclusivas para essa finalidade.
Poços com mais de 300 metros de profundidade não tinham como ser acessados por
mergulho, já que é fisicamente impossível fazê-lo em profundidades acima dessa.
Adiante, se avançou para os navios de produção, os FPSOs,276 em suma, um casco
de navio petroleiro com a adaptação de uma planta química acima. No casco do navio
petroleiro é onde se armazena temporariamente a produção até ela ser aliviada e
repassada a um navio petroleiro que transporte o óleo até o continente.
A planta química acima do casco se refere à necessidade de processamento
para separação do óleo da água, do gás e de outras impurezas. Nessas instalações
sobre o navio FPSO — que não possui máquinas para movê-lo, porque ele sempre
será rebocado — são montadas as instalações de gerenciamento da plataforma, parte
de hotelaria e hospedagem dos petroleiros offshore. Além disso, há o módulo de
geração de eletricidade, de dessalinização e tratamento de água e esgoto antes de
ser descartado. Instalar e manter unidades como essas, fazer as instalações dos
equipamentos no fundo do mar e ligá-los às unidades de produção dos FPSOs exige

FPSO - Floating Production Storage and Offloading - Unidade flutuante de produção,
armazenamento e transferência de petróleo. Um navio petroleiro com uma planta de processamento
instalada na parte superior, similar às existentes em outras plataformas usadas para a extração e
produção de petróleo no mar. Além de extrair, a planta industrial faz um primeiro processo de
separação do óleo, do gás, água e areia. Serve ainda de armazenamento temporário para posterior
alívio e transferência para petroleiros que transportarão o óleo.
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uma infinidade de tipos e quantidades de embarcações, as quais são contratadas
pelos altos custos que envolvem a disponibilização dos serviços. As diárias pagas
para o uso dessas embarcações se situam em torno dos US$ 50 mil dólares por dia.
Na época de boom da produção e preços, quando se tem enorme demanda dos
serviços e disposição de pagamento, esses valores se elevam. Nas fases de colapso
de preços do petróleo, os valores caem abaixo da metade. Em breve passagem, este
foi o processo que adensou a demanda por embarcações especiais para cada tipo de
função para além dos rebocadores para transporte e movimentação de cargas.
Serão, por isso, listados agora os tipos mais importantes de embarcações
especiais para uso nas explorações offshore e também algumas estatísticas
apresentadas pela Abeam (Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo)
em relação à demanda utilizada em suas atividades no Brasil. A descrição será breve
e sem detalhes técnicos que não são a intenção e nem o objetivo desta tese. Ela
objetiva explicitar porque o setor tem uma cadeia produtiva extensa, densa, complexa
e de alto valor ligada, portanto, ao circuito superior da economia. As suas construções
demandam tecnologias específicas e grandes investimentos e estão na base da
expansão recente da indústria naval brasileira, que será descrita e analisada adiante.
Para ver a expansão das atividades ligadas ao setor de petróleo e o tamanho
da demanda de embarcações de apoio, a Abeam produziu o gráfico abaixo (Gráfico
16) com dados referentes ao período entre os anos de 1975 e 2014. Portanto, um
período de quatro décadas, que alcança praticamente todo o período desde o início
de exploração offshore até o pico da fase de expansão deste último ciclo petroeconômico.
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Gráfico 17 — Número de embarcações (brasileiras e estrangeiras) contratadas
para atender às petroleiras que atuam na exploração offshore no Brasil (19752014).

Fonte: Abeam-2015.277

A Abeam, além das estatísticas sobre quantitativos de contratações das
embarcações, identifica também as suas bandeiras278. No relatório de suas atividades
de 2015, a Abeam informou que havia 25 empresas de bandeiras estrangeiras
atuando com mais de 220 embarcações com OSV (Offshore Vessels), sob contrato
no Brasil, o que representava aproximadamente 47% do total de OSVs que existiam
no país. Incluindo as empresas brasileiras, o universo em 2015 chegava a um total de
50 companhias que atuavam como clientes para cerca de 18 petroleiras.279 Em 2015,
Dados da Associação Brasileira de Apoio Marítimo em apresentação em mai. 2015. Slide Nº 3/8.
Disponível em: < http://www.abeam.org.br/upload/ABEAM_Norship_Lilian-03JUN2015.pdf>.
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Segundo a Abeam, as embarcações de bandeira brasileira têm prioridade sobre embarcações de
bandeira estrangeira em projetos em águas brasileiras. Apresentação da Abeam (Associação
Brasileira de Apoio Marítimo) em maio de 2015 sobre os requisitos necessários para se estabelecer
uma empresa de navegação no Brasil (BSC) para operar os OSVs com destaques para os aspectos
legais. Disponível em: <http://www.abeam.org.br/upload/ABEAM_Norship_Lilian-03JUN2015.pdf>.
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Fonte: Apresentação da Abeam em 5 de fevereiro de 2014: Abeam. Slide Nº 5. Disponível em:
<http://www.abeam.org.br/upload/RACHID_FEVEREIRO_2014_English_v10_28MAR.pdf>. Lista
das 39 empresas de embarcações OSVs que operavam no Brasil em 2015. No total são 50
empresas, mas estas 39 são as associadas da Abeam: Acamin; Asgaard; Asso Marítima;
Astromarítima; Bourbon; BRAM; Bravante; BSCO; CBO; Deep Sea; Siem Consub; Solstad; Starnav;
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o total de embarcações chegava a 469, sendo 224 (48%) de bandeira brasileira e, a
maior parte, com 245 (52%) de embarcações com bandeira estrangeira. A maior parte
dessas embarcações estavam contratadas pela Petrobras, algumas de forma direta,
ou, de forma indireta, por empresas que atendiam a estatal em prestação de serviços
para as operações no ambiente offshore. A Abeam também informa que os gastos
com essas embarcações em 2013 chegaram a US$ 4,5 bilhões e que, segundo a
ANTAQ, havia 139 empresas brasileiras registradas como Empresas Brasileiras de
Navegação (EBN), condição essencial e obrigatória para operar no Brasil. O custo dos
contratos dos serviços dessas embarcações é alto e se situa entre US$ 30 e US$ 50
mil, podendo sofrer variações para cima ou para baixo conforme a demanda e a fase
do ciclo petro-econômico em que se efetiva a contratação.
As empresas de Offshore Support Vessel (OSV) desempenham um importante
papel na indústria de óleo e gás em apoio a diversas operações vinculadas às sondas,
plataformas e FPSOs, ao longo dos mais de 7.400 km de linha de costa, em muitos
casos, distantes até 300 quilômetros da costa. É importante recordar que as atividades
não acontecem apenas nas áreas de produção das bacias petrolíferas já conhecidas
como Campos, Santos e outras. Há várias atividades de prospecção de petróleo das
empresas que venceram licitação da ANP para terem o direito de localizar reservas
para futuras explorações e produção. Resumidamente, as principais atividades
desenvolvidas pelas empresas de OSV são:
a) Serviços de fornecimento para operações offshore;
b) Manipulação da escora;
c) Combate à poluição e fogo;
d) Implantação Pipeline, inspeção; e
e) Manutenção de equipamentos submarinos e infraestrutura.
Várias embarcações que operam nas atividades de exploração offshore
(OSVs) são classificadas pelos quatorze tipos que estão apresentados no Quadro
18, que contém a descrição das suas respectivas finalidades:

Subsea7; Technip; Tranship; Transmar; UP Offshore; Wilson Sons; Farol; Farstad; Finarge; Fugro
Brasil; Geonavegação; Gulf Marine; Hornbeck; Internav; Locar; Maersk; Megasea; Norskan;
Oceana; OceanPact; Olympic; OSM do Brasil; Safe Supply; Saveiros; Seacor Offshore; Sealion.
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Quadro 18 - Tipos de embarcações usadas nas operações offshore.
Tipos de embarcações usadas em operações offshore (Types Vessels OSVs)
Tipo de
embarcação

PSV – Plataform
Support Vessel:
Suporte a Plataforma
SV – Supply Vessel:
Navio de
Suplemento
UT – Utility Boat
AHTS – Anchor
Handling Tug Supply
- Reboque e
Manuseio
Fire Fighting Combate a Incêndio
e SOS
WSV - Well
Stimulation
Vessel: Estimulação
de Poços
PLSV – Pipe Laying
Support Vessel:
Lançamento de
Linha
MPSV - Multipurpose
Supply Vessel

LH – Line Handling
Vessel
CB – Crewboat
Passageiros
RSV – ROV Support
Vessel - Suporte às
Operações de
ROV –

Finalidade

Embarcações que transportam óleo combustível, água potável, produtos
químicos, água industrial, tubulações e ferramentas especiais.
Navios de apoio às plataformas, só que menores que o PSV. Ou MS - Mini
Supplyer – Minifornecedor.
Embarcações ligeiras e de pequeno porte usadas no transporte do pessoal
que trabalha a bordo das plataformas, e outras utilidades. Alguma
similaridade com os MS e/ou SV.
Embarcações que podem medir entre 60 e 80 metros de comprimento e
potência de 6.000 a 20.000 (HP). Atuam com rebocador, manuseio de
âncoras e transportes de suprimentos (tubos, água doce, óleo, lama,
salmoura, cimento, peças, etc.).
Embarcações que possuem bombas e canhões de incêndio com
capacidade de aplicar jatos de água com alta vazão para atender
emergências e solicitações de socorro e incêndio em plataformas e/ou
embarcações.
Embarcações dotadas de “plantas” para aplicação de injeção de agentes
químicos, para monitorar e melhorar a produtividade dos poços e linhas em
operação.
Embarcações que lançam e recolhem linhas no mar, utilizadas para conectar
as plataformas aos sistemas de produção de petróleo.
Embarcações polivalentes e de ampla diversidade de serviços de
manutenção dos campos de petróleo. Além de executarem as tarefas
normais de abastecimento (cimento, tubos, lama, salmoura, água doce,
óleo e granéis) e entrega, as suas funções incluem o reboque, manobra de
âncoras, o trabalho de pesquisa e o de resgate.
Embarcações utilizadas no manuseio de espias (cabos de amarração). Tem
cerca de 35 metros de comprimento e potência em torno de 1.800 HP.
Embarcações utilizadas para trocas de turmas nas plataformas, incluindo
embarcações de alta velocidade.
Embarcações equipadas com sistemas de posicionamento dinâmico e
equipamentos usados em operações com veículo de operação remota
(ROV).

TS - Tug Supply
Vessel

Embarcações utilizadas no suprimento e como rebocador junto às
plataformas.
DSV – Diving
Embarcações de apoio às operações de mergulho de “superfície” ou
Support Vessel saturado, dotados de vários equipamentos especiais (sino de mergulho,
Suporte a Mergulho
câmaras de saturação, guinchos especiais etc).
OSRV – Oil Spill
Embarcações utilizadas no combate a derramamento de óleo. Dotadas de
Recovery Vessel especificações que permitem trabalhar na mancha de óleo, em atmosfera
Suporte a
onde a evaporação do petróleo produz gás natural, por isso são dotadas de
derramamento de
sistemas elétricos blindados para evitar a produção de faíscas. Possuem
óleo
equipamentos para aspirar o óleo derramado e armazenar num tanque a
bordo. O combate ao derramamento pode ser criado por um PSV ou AHTS.
Elaboração do autor. Fonte Abeam.280

Fonte dos dados em apresentação da Abeam, em 05 fev. 2014. Slide 8/25.Disponível em:
<http://www.abeam.org.br/upload/RACHID_FEVEREIRO_2014_English_v10_28MAR.pdf >.
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Para uma melhor impressão visual do que são essas embarcações, seguem
duas imagens de modelos utilizadas nas operações offshore. A primeira embarcação
é um rebocador do tipo PSV, utilizado para transportes diversos de óleo combustível,
água potável, produtos químicos, água industrial, tubulações, ferramentas especiais,
equipamentos etc. A segunda imagem é de uma embarcação do tipo OSRV que atua
em situações de derramamento de óleo no mar e outras emergências.
Foto 15 - Embarcações de apoio offshore (PSV e OSRV).

Fontes: Abeam e Projeto Memória.281

Foto 16 - Embarcações de apoio offshore (PSV e OSRV)

Fontes: Abeam e Projeto Memória.282

Fontes das fotos: Abeam e Projeto Memória, jornal Pelicano. Em 10 mar. 2015. Disponível em:
<http://www.jornalpelicano.com.br/2015/03/embarcacoes-de-apoio-maritimo-offshore-conheca-umpouco-desse-universo/.>

281

Fontes das fotos: Abeam e Projeto Memória, jornal Pelicano. Em 10 mar. 2015. Disponível em:
<http://www.jornalpelicano.com.br/2015/03/embarcacoes-de-apoio-maritimo-offshore-conheca-umpouco-desse-universo/.>
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A Abeam, em suas apresentações disponibilizadas em seu sítio (2014 e 2015),
informa que o setor de embarcações e apoio marítimo tem se desenvolvido
significativamente em todo o mundo. O Brasil chegou a ter 23,7 mil trabalhadores
atuando no setor. Antes do início da fase mais pesada do colapso dos preços do barril
de petróleo (2015-2016), a associação esperava “um crescimento substancial para
atender demandas futuras para o Brasil em óleo e gás”. A expectativa era muito
baseada na fronteira de exploração das reservas do pré-sal. Estimava-se que mais de
100 novas embarcações seriam necessárias até 2020. A Abeam indicava como cinco
os problemas mais críticos enfrentados pelo setor representado pela associação:
1. Falta de mão de obra especializada;
2. Cada vez maior complexidade técnica das operações;
3. Pequeno número de drydocks (diques molhados e secos para apoio
e manutenção das embarcações no Sudeste brasileiro).
4. Devido ao aumento da frota, em quantidade e tamanho dos vasos,
ampliava a falta de capacidade disponível e também doca seca em áreas
retroportuárias. O fato aumentava os custos para levar as embarcações
para pontos mais distantes de sua área de atuação.
5. As empresas de base estrangeiras também reclamavam das
“incertezas sobre a legislação tributária” e do que chamavam de
enorme carga tributária.
As análises da Abeam para seus sócios refletem bem a euforia da fase de
expansão do ciclo do petróleo no Brasil e também reforça a demanda por bases
portuárias que têm sido aqui descritas. Nas observações empíricas quase semanais
deste autor entre 2012 e 2014, no deslocamento semanal entre o município de
Campos dos Goytacazes, o local de trabalho e o Rio de Janeiro, a fim de frequentar o
PPFH/UERJ onde este doutorado estava sendo desenvolvido, nunca foram contadas
menos de seis dezenas dessas embarcações. Em especial, a maior quantidade era
dos rebocadores do tipo PSV, ancorados na Baía da Guanabara; a maior parte no
fundo da Baía, no lado direito de quem segue na direção Niterói-Rio de Janeiro pela
ponte. Um número menor se via localizado do lado esquerdo. A partir dali, atendem
as convocações para atracarem em um dos terminais portuários para movimentar as
cargas em direção às bases operacionais no mar. A partir de 2015/2016, com a fase
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de colapso do ciclo petro-econômico, essa demanda se reduziu, mas se percebe o
interesse no futuro.283
Foto 17 - Mostra do alto da Ponte, sentido Niterói-Rio, a Baía da
Guanabara. No primeiro plano, a Base Naval da Marinha, Ilha de Mocanguê
Grande, em Niterói e ao fundo uma grande quantidade de embarcações de
apoio offshore, em especial, rebocadores.

Foto do autor em 2 jul.2013.

Duas matérias jornalísticas abordam o tema dos contratos de embarcações de apoio offshore na
fase de colapso do ciclo do petróleo. Folha de São Paulo, em 23 ago. 2015. PAMPLONA, Nicola.
Petrobras deixa à deriva barcos de apoio a plataformas de exploração. Disponível em: <
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1672327-petrobras-deixa-a-deriva-barcos-de-apoioa-plataformas-de-exploracao.shtml >. Outra da revista Brasil Energia em 06 jun. 2016 traz
informações de embarcações por armadores entre 1º trimestre de 2016 e 2016, receitas de algumas
destas empresas do setor. MONTENEGRO, João. Republicado pelo site da ABIMAQ. Dois terços
da frota de apoio offshore ficou parada no primeiro trimestre. Disponível em: <
http://www.camaras.org.br/site.aspx/Detalhe-Noticias-CSEN?codNoticia=Kd93bB4e3e0=>.
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Foto 18 - Foto do alto da Ponte Rio-Niterói, na direção do fundo da
Baía da Guanabara, mostrando a grande quantidade de embarcações
de apoio offshore fundeadas.

Foto BORGES, R. (in PAMPLONA, N. 2015) FSP em 23 ago. 2015.

Foto 19 - Foto do alto Ponte Rio-Niterói, na direção do fundo da Baía
da Guanabara, mostrando a grande quantidade de embarcações de
apoio offshore fundeadas.

Foto do autor em 2 jul.2013.

Há ainda uma outra questão importante a ser destacada no setor marítimo que
atua em apoio às atividades de exploração de petróleo offshore no Brasil: segundo
dados do Sindicato Nacional da Indústria Naval (Sinaval), nesse processo, o Brasil
chegou à marca de segundo maior produtor mundial de barcos de apoio offshore,
perdendo apenas para a Noruega. 284
Fonte: Projeto Memória. Jornal Pelicano em 10 de março de 2015. Disponível em:
<http://www.jornalpelicano.com.br/2015/03/embarcacoes-de-apoio-maritimo-offshore-conheca-um-
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Neste processo de mais demandas por embarcações especiais, junto com as
exigências da ANP de comprovação de um mínimo de 60% de conteúdo nacional nos
equipamentos e serviços desenvolvidos na exploração pelas petroleiras, a indústria
naval ganhou o fôlego que o Sinaval apontou. Desse modo, a indústria naval volta a
crescer no ERJ e se expande também para outros estados, a fim de atender às
demandas geradas pela ampliação da fronteira de exploração de petróleo no Brasil
no ambiente offshore.
A freada gerada pela Operação Lava Jato na Petrobras e pela fase de colapso
do ciclo petro-econômico mudam parcialmente o processo, que poderá ser retomado
adiante. Dessa forma, a relação petróleo-porto se expandiu para o que esta tese passa
a chamar de uma tríade “Petróleo-Porto-Indústria Naval”. Ela será descrita e analisada
na próxima e última seção deste segundo capítulo da tese e ajudará a demonstrar
como os sistemas produtivos da exploração de petróleo offshore e as demandas sobre
as bases portuárias e sobre os estaleiros que também se utilizam de terminais
marítimos formam um todo que produz reflexos sobre o território e sobre sua
ocupação.

2.13 A ampliação da relação petróleo-porto leva à Tríade ao incluir as demandas
da indústria naval e impulsiona novas territorialidades

A ampliação da relação petróleo-porto expande as demandas por embarcações
no sistema marítimo e acaba por transformar essa relação numa tríade unindo a ela a
indústria naval. A descrição feita até aqui demonstra como esse processo foi se
constituindo e ganhando amplitude. Isso se torna ainda mais forte a partir de 2006,
com as novas descobertas, em especial a das reservas do pré-sal. Esse processo só
foi interrompido no segundo semestre de 2014, devido à inversão de fases do ciclo
petro-econômico e à apuração da relação promíscua que envolve as licitações e
contratações que a Petrobras faz junto à indústria naval.
Trata-se de uma trilogia produtiva de três setores (extrativo, logístico e
industrial) que movimenta enormes volumes de recursos articulados e negociados no
pouco-desse-universo/ e http://www.projetomemoria.org/2009/06/navios-de-apoio-offshore/>.
Acesso em 25/11/2015.
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Circuito Superior da Economia (SANTOS, 2008). Esse fato caracteriza e reforça a
condição hierarquizada/verticalizada das decisões dos setores, indistintamente e junto
à tríade. Condição que também comprova a forma de articulação “por cima” e
centralizada com o setor financeiro (fundos) e com a forte intermediação do poder
político.
O petróleo como visto é uma mercadoria especial com fortíssima dimensão
geopolítica. Os sistemas portuários são infraestruturas de grande porte que exigem
negociações e intermediações para “aportar” o capital fixo nas instalações que se
constituem as condições gerais de produção, como consumo produtivo. A terceira
perna da tríade é a produção industrial que viabiliza o sistema marítimo, sustenta a
exploração/produção de petróleo e a sua retirada e transporte do ambiente fora do
continente (offshore). As três pernas se articulam entre si com extraordinários
investimentos e fortes articulações junto aos órgãos reguladores e licenciadores
geridos pelo poder político.
A tríade pode ser percebida apenas como consequência desta rede de
demandas das três cadeias produtivas, mas não há como imaginar que ela não seja
parte da concepção, do planejamento e das articulações que levam aos negócios. No
setor petróleo já se raciocina que um determinado volume de petróleo a ser extraído
e produzido significa um determinado volume de aço, tubos, sondas, plataformas,
embarcações especiais, etc.
A tríade tem a capacidade de arrastar outras cadeias produtivas interferindo
fortemente na espacialização da economia, tema que será mais descrito e analisado
na terceira parte desta tese. Assim, de outro lado e antecipadamente, pode-se
também afirmar que a existência da tríade independerá do espaço e dos lugares onde
se explora petróleo, porque é certo que nestes haverá a articulação tríplice como
elemento de interligação e potencialidades comerciais. O esforço das nações em
implantar (ou não) - nos processos regulatórios - exigências de uso de “conteúdo local”
amplia ou não a dinâmica e a importância da tríade na composição do PIB nacional e
na construção de novas territorialidades.
Os três setores da tríade atuam na economia global, onde as corporações
privadas se misturam às empresas controladas pelos Estados-nações. Estes são ao
mesmo tempo mais lentos e exigentes. Porém, a participação de empresas do Estado
gera facilidades processuais e burocráticas que vão para além das autorizações e
licenciamentos e na maioria dos casos, chega também, no aporte de financiamento e
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na garantia dos investimentos. Em todo o mundo a perna da indústria naval tem forte
participação do estado tanto no financiamento, como nas encomendas de
embarcações para as forças armadas (Marinha de Guerra e Mercante) e no
atendimento de demandas de logísticas das empresas estatais. No caso brasileiro, o
financiamento tem a forte presença do Fundo da Marinha Mercante (FMM), de bancos
de desenvolvimento (federal, como o BNDES) e estaduais, além de outros bancos
públicos. A tríade é, dessa forma, fundamentalmente um processo de articulação entre
três cadeias produtivas que podem ser representadas por um triângulo:
Figura 36 - Tríade: Petróleo-Porto-Indústria Naval.

Elaboração do autor com arte de Maycon Lima.285

Embora no caso brasileiro a tríade tenha uma visibilidade mais localizada
regionalmente no ERJ, ela pode ser vista e analisada em outras regiões do país como
no ES, Baía, Pernambuco e Rio Grande do Sul. O mesmo acontece na escala das
Figura publicada no artigo (PESSANHA, 2015) da Revista Espaço e Economia. Parágrafo 86.
Disponível em: < http://espacoeconomia.revues.org/docannexe/image/1511/img-14.jpg>.

285

358

nações onde se tenha a exploração de petróleo offshore, o uso das bases portuárias
e a indústria naval para atender às demandas geradas pela movimentação marítima
de cargas, seja para apoiar a exploração ou para transportar a produção de petróleo
ou GNL. Para essa escala, os casos do Reino Unido, Holanda, Noruega e EUA são
também evidentes em algumas de suas regiões, já comentadas na primeira parte
desta tese.
As atividades de apoio à exploração de petróleo offshore, dos serviços navais
(reparos e manutenção) e de base portuária para movimento de cargas, muitas vezes
se confundem e se completam dentro da tríade. Assim, uma carga a ser transportada
para um navio ou plataforma pode ser entregue a uma embarcação que está ancorada
em serviços de reparo em algum terminal de estaleiro. Da mesma forma, uma
atracação para desembarque e embarque de materiais e equipamentos num terminal
portuário pode ser feita em paralelo a um serviço de manutenção se for mais rápida e
exigir menos tempo de reparo. Dessa forma, a tríade se completa articulando as três
pontas de um sistema puxado pela demanda de exploração, produção, retirada
(circulação) do petróleo do mar para o continente, onde será beneficiado e
transformado em inúmeras mercadorias. Não é por outro motivo que, no caso mais
expressivo no ERJ, são atividades próximas e muitas dividem espaços contíguos,
sendo o mais expressivo o cluster da Baía de Guanabara.
A indústria naval (estaleiros) como um dos lados dessa tríade nasce no Brasil
de forma mais estruturada — e não apenas com pequenas embarcações —
exatamente no Rio de Janeiro, em 1846, com a Fundição e Estaleiros da Ponta d'Areia
(CALDEIRA, p.180-192)286. Ela foi adquirida e dinamizada por Irineu Evangelista de
Sousa (depois Barão de Mauá, que adiante vai dar nome ao famoso Estaleiro Mauá
em Niterói), que há um século montou esse cluster em torno da Baía de Guanabara
(Rio e Niterói) que faz parte do início da industrialização do Rio de Janeiro e do Brasil.
Dessa forma, durante um bom tempo, esse estaleiro atendeu à parte das demandas
de navegação no Brasil, no período em que Dom Pedro II estimulou a substituição das
navegações a vela pelo vapor produzido com carvão287.

CALDEIRA, Jorge no livro biográfico Mauá, empresário do império (2004) descreve no capítulo 15
(p.180-192), em detalhes, a aquisição e modernização que Irineu Evangelista (barão de Mauá)
empreendeu a partir de 1946, na Fundição e Estaleiros da Ponta da Areia, em Niterói.

286

Base Naval do Rio de Janeiro. Marinha do Brasil. A ilha do Mocanguê Grande. Disponível em:
<https://www1.mar.mil.br/bnrj/sobre-mocangue/a-ilha-do-mocangue-grande>.
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Figura 37 - Gravura de P. Bertichem mostrando a Fundição e Estaleiro Ponta da
Areia em Niterói em 1846.

Fonte: CALDEIRA, 2004, p.183.288

Entre marchas e contramarchas e em períodos cíclicos acompanhando a
economia, a indústria naval nacional teve avanços, sempre com apoio governamental
como acontece ainda hoje em praticamente todo o mundo.
Dando um salto no tempo, na década de 70 a indústria naval se ampliou
enormemente com o PND-II289 planejado durante as gestões dos governos militares.
Dessa forma, ampliou-se no ERJ para além da área metropolitana do Rio e Niterói, e
também chegou à Angra dos Reis com o estaleiro Verolme, época em que o Brasil
chegou a ser um dos maiores produtores navais do mundo. Boa parte dessa produção
visava atender à demanda de nossa própria Marinha, a partir do projeto de estratégia,
soberania e proteção do litoral. Essa demanda teve início nos anos 70 com a decisão
do governo brasileiro de ampliar o seu mar territorial para 200 milhas marítimas,
Gravura publicada no livro Mauá: empresário do Império. Caldeira, J. (2004, p.183) inseriu abaixo
da gravura a seguinte legenda: “A primeira indústria digna deste nome instalada no Brasil: a
fundição e estaleiro Ponta da Areia, em Niterói (gravura de P. Bertichem). Para colocar a empresa
em funcionamento, Irineu Evangelista de Souza teve de empregar toda a sua fortuna e experiência
– todos no país achavam que construir fábricas era loucura”.

288

II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-1979). Plano econômico lançado no final de
1974 com execução prevista para o governo Ernesto Geisel. De certa forma uma resposta à crise
econômica desencadeada pelo primeiro Choque do Petróleo. Tinha como um dos seus
formuladores, o ministro João Paulo dos Reis Veloso. Tinha como uma das diretrizes a redução da
dependência do petróleo árabe, investimento em exploração e refino de petróleo no país; em fontes
alternativas de energia, como o Proálcool e energia nuclear. Além disso, o plano tinha o projeto de
industrialização com a produção de insumos básicos e bens de capital. A indústria naval recebeu
forte apoio neste processo.
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calcada no fato de que não havia norma de Direito Internacional em vigor que
determinasse aos Estados um limite para o seu mar territorial. Essa decisão gerou
demandas que depois foram mantidas com a consolidação das decisões, em 1982,
da III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Nela, foi definida a
separação das águas nacionais das internacionais e ficou estabelecida a Zona
Econômica Exclusiva (ZEE), no limite das 200 milhas, a partir da qual as nações
passaram a ter direitos de exploração, uso e pesca.
A seguir mais um novo período cíclico de marchas e contramarchas do setor
de aproximadamente duas décadas: 80 e 90. Nesse período, a indústria naval viveu
uma série de oscilações que só começaram a ser rompidas no final da primeira
metade dos anos 2000 com as novas demandas puxadas pelo setor de petróleo. A
expansão do setor na década de 90 estava sendo em boa parte executada e
construída em estaleiros do exterior.
Com essa alta capacidade de arrasto da Economia do Petróleo, as demandas
foram se ampliando. Como a pressão por mais exploração petrolífera crescia, os
projetos de módulos de plataformas, embarcações espaciais e, mais adiante,
petroleiros e sondas de perfuração também se ampliavam, demandando toda a
capacidade existente no ERJ, local tradicional dessa indústria. Porém, juntando os
prazos mais exíguos com as maiores demandas, os espaços de produção da indústria
naval foram se ampliando para junto de novas bases portuárias em outros estados.
Assim nascem em sequência novos estaleiros em Pernambuco; Bahia; Espírito Santo;
São Paulo; Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O movimento veio na sequência da
expansão dos “portos-indústria” no país já comentada nas primeiras seções deste
segundo capítulo da tese: Suape, em Pernambuco e Rio Grande, no Rio Grande do
Sul. Na Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina, novas bases de construção naval
foram sendo erguidas em áreas contíguas às bases portuárias, assim como outras
que já existiam se ampliaram no Ceará, Pará e no Amazonas, onde a navegação já
era forte também pelas demandas do Rio Amazonas.
Nesse processo, tentou-se planejar e dividir os projetos por áreas ou regiões,
mas essa não é a finalidade de uma empresa de petróleo que contrata a indústria
naval. É do governo a política de ordenamento territorial e distribuição espacial dos
investimentos. Há sinais de que, mesmo desorganizadamente, isso foi buscado com
algum resultado como se vê com as várias bases de indústria naval pelos estados.
Porém, a velocidade e a pressão para atendimento às demandas foram se tornando
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um processo meio caótico, o qual, agora com a Operação Lava Jato, descobriu-se
também um processo envolto em desvios e superfaturamento, mesmo que os
contratos tivessem supostamente sido obtidos em editais de licitação. Assim, as
demandas dos projetos navais voltados às operações offshore que antes eram
restritas quase unicamente ao ERJ, entre Rio, Niterói e Angra dos Reis, se expandiram
para outros pontos do litoral brasileiro em direção ao Nordeste e ao Sul.
Vale registrar que a mudança de orientação de suspender as encomendas de
construção e montagem dessas embarcações para o setor de petróleo no exterior,
trazendo-as para o Brasil, surge ainda durante a campanha de 2002 com Lula. O
discurso que ganhou repercussão nessa ocasião era de não mais exportar empregos
com construção de plataformas no exterior. Assim, ao assumir com o governo Lula-1,
a indústria naval ganha um imenso fôlego. De forma especial, na segunda metade do
mandato, depois de 2004, com o avanço da atuação da estatal em busca de novas
descobertas, o que redundou depois na localização do pré-sal.
Toda essa enorme expansão, desse modo, acontece em aproximadamente
uma década. Grosso modo no período entre 2004 e 2014. É simbólica a fala do
presidente da Firjan Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, em 28 de janeiro de 2015 em
Brasília, sobre o setor naval. Gouveia disse na ocasião que o Brasil possuía 50
estaleiros, além de cinco novos em construção, com uma carteira de 400 obras, entre
embarcações de apoio, plataformas de petróleo, navios mercantes, navios de guerra
e submarinos.290
Em junho de 2014, o secretário estadual de Desenvolvimento do ERJ, Júlio
Bueno disse, em seminário promovido pela Firjan e pelo Sindicato Nacional da
Indústria Naval e Offshore (Sinaval): “saímos de sete mil empregos no país e quatro
mil no Rio para 78 mil postos de trabalho, sendo 30 mil apenas em nosso estado”. 291
Em 2015 novamente, o presidente da Firjan Eduardo Eugênio referiu-se ao setor naval
como tendo 22 estaleiros no Rio, dos 50 existentes no país, com 44 mil trabalhadores.
“O Rio concentra o maior cluster do setor, são 260 empresas de navipeças e cerca de
50% de toda a mão de obra direta empregada no país”.

Reportagem do Valor em 29/01/2015, p.B4. RITTNER, Daniel Rittner. Firjan teme efeitos sobre
setor naval.
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Matéria de O Dia, em 07/06/2014, de Aurélio Gimenez: “Empresários, trabalhadores e governo
discutem avanços na indústria naval no Rio”.
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Nesse processo, além do adensamento das atividades da indústria naval no
Rio, como já comentado, se expande para outros estados. No ERJ, os atuais
estaleiros se expandem especialmente em Niterói e São Gonçalo, onde novas
unidades surgem. Até o antigo estaleiro Ishikawagima, no Caju, junto ao Porto do Rio
(foto abaixo), se reorganiza, operado pelo consórcio Enseada (Odebrecht, OAS, UTC
e Kawasaki).
Foto 20 - Estaleiro Enseada, antigo Ishikawagima, no Caju, Rio de Janeiro.

Foto do autor em 2 jul. 2013.

Assim, no entorno da Baía de Guanabara (Niterói, São Gonçalo e Rio de
Janeiro), se reorganizou a ampliou o cluster da indústria naval. Além de antigos
estaleiros estarem retomando suas atividades, ampliando as suas áreas e cais dos
seus terminais, novas empresas de indústria, montagem e reparos navais foram se
instalando, numa espécie de complexo.292 Alguns surgiram como desmembramento
Semelhanças e diferenças conceituais entre complexos e clusters. Ambas as nomenclaturas
possuem muitas caracterizações e múltiplos usos. Clusters tende a ser melhor interpretado como
“concentração geográfica setorial”, “articulações, interações, aglomerações e cooperação produtiva
e/ou tecnológica de empresas ligadas por características semelhantes, que usam territórios
contíguos e colaboram entre si. Conceituação encontrada em BRITTO, Jorge e ALBUQUERQUE,
Eduardo M. (2000, p.1). Assim, não seria inadequada a denominação de cluster portuário para uma
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dos anteriores, e vários deles buscaram parcerias com empresas de construção naval
do exterior (Noruega, Holanda, Coreia, Cingapura e Japão), processo que também
ocorreu com as empresas de construção naval que foram instaladas em outros
estados. Algumas dessas bases, como filial da indústria instalada no Rio ou Niterói.
Isto posto, a seguir estão apresentadas duas listas. Uma dos estaleiros espalhados
nas diversas regiões litorâneas e outra específica do ERJ, estado que possui a maior
base da indústria naval no Brasil.
No Brasil havia em 2015 um total de 34 estaleiros marítimos instalados e em
funcionamento, sendo 15 estaleiros apenas no ERJ, a maior base da indústria naval
do país. Depois do ERJ, destacavam-se as bases de construção naval da região Sul
com nove estaleiros e do Nordeste com cinco estaleiros. No total, 10 estados possuem
bases de construção naval, o que evidencia a expansão do setor pelo país na década
entre 2005 e 2015, quando a grande maioria atendia à demanda de embarcações
ligadas aos serviços de apoio à exploração de petróleo offshore. Nas duas listas a
seguir, não estão incluídos os estaleiros para lazer e esportes, tipo veleiros, iates etc.
nem os estaleiros de pequeno porte, artesanais para uso fluvial e lacustre.
Quadro 19 - Relação dos estaleiros existentes no Brasil em 2014.
Relação dos estaleiros no Brasil
Estaleiro

Local

Características

Área Total (coberta) e
Outras instalações

Sócios - Parceiros

Região Norte (2)
Rio Negro - ERIN
Rio Maraguari
INACE

Manaus - AM
Belém - PA

60 mil m² (30,1 mil m²) – 4
carreiras cobertas de 60
metros para montagem
120 mil m² (6mil m²). Dique
seco 120 m x 32 m

Rio Negro Ltda.
Rio Maguari S.A.

Região Nordeste (5)
Fortaleza - CE 150 mil m² (11 mil m²) – Plata- INACE S.A.

CMO

Suape - PE

Atlântico Sul

Suape - PE

forma elevatória 80 m x 15,5
m
180 mil m² (Adm. 4 mil m²)
Cais 1.000 metros
780 mil m² (130 mil m²)
Cais 700 m; Dique Seco:
400 m x 73 m x 12 m

Construcap S.A – Mc
Dermott (EUA)
Camargo
Correa
e
Queiroz Galvão – IHI e
JMU (Japão)

concentração de portos e terminais portuários numa região, mesmo sendo uma atividade de
logística e não industrial. Por outro lado, complexo, é normalmente uma denominação atribuída ao
conjunto de instalações numa determinada área. Embora também se use a denominação de
complexos para instalações do mesmo tipo, numa mesma área, inclusive de indústrias. Mesmo
assim, é mais adequado chamar de complexos quando as atividades e instalações desenvolvidas
numa área sejam diversas e não únicas. Assim, é mais comum se verificar o uso da denominação
de complexo logístico-industrial entre outras combinações.
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Vard Promar

Enseada
Paraguaçu*
Jurong Aracruz –
EJA*
Guarujá I e II

Rio Tietê

800 mil m² - Ind: 250 mil m²
(100 mil m²). Cais 300x 8 m
prof. Dique flutuante 150 x 40
m
1,6 milhão m² (630 mil m²)
Cais – 750 x 12 m. Dique
Seco: 360 x 130 x 12 m;
Pórticos 2x60t.

Suape - PE

MaragogipeBA

Guarujá - SP

Araçatuba
SP

-

120 x 11 m. Cais 740 m.
106 mil m². Acesso mar 16
metros boca. 2 galpões
construção: 50 x 28 x 12m.
Unid. II- Dique seco:145 x
26m
41 mil m² (7 mil m²) – Cais 3
mil m² e 15 pórticos 25
toneladas cada
90 mil m². A. Ind. 90 mil m² (5
mil m²). Docas elevatórias
110x23x5,5m. 2 guindastes
móveis cap. 200 ton.
168 mil m² (10 mil m²) cais
150 m. Elevador p/ 570 ton.
310 mil m². 9 posições de
constr. Dique 120 x 25 m
77 mil m² (7.386 m²). Carreira
76 m x 16 m
175 mil m² (31 mil m²)

Detroit Brasil

Itajaí - SC

Itajaí

Itajaí - SC

Oceana

Itajaí - SC

Keppel Sigmarine

Amal

Navegantes SC
Navegantes SC
Montagem módulos plataformas
Itajaí - SC

GMT KK

Itajaí - SC

ERG – Rio Grande

Rio Grande m.
RS

EBR

Odebrecht, OAS, e UTC
– KHI (Japão)

Região Sudeste (3 - Sem o RJ)
Aracruz - ES 825 mil m². Dique Seco 510 x SembCorp

Região Sul (9)

Naviship

Vard
(Noruega)

- Teporti – Prof. 8,6 m

Montagem módulos plataformas

- Teporti – Prof. 8,6 m
500 mil m² (Constr. 440 mil
m²). Dique seco 133x350x13,8

Cais Sul:350x12m.Norte:
130x12m. Guindaste: 130m x
90m x 600 ton.

(Cingapura)

Grupo Wilson, Sons

Logum
Logística:
Petrobras,
C.
Corrêa
Odebrecht,
Raízen,
Copersucar e Uniduto

Grupo Detroit
Elano (Espanha)
Grupo Oceana
Keppel
Offshore
(Cingapura)
Ed. Chouest (EUA)
Amal Constr. Metálica
(Portugal)
DM Construtora e TKK
Engenharia
Engevix - Funcef

S. José do 1,5 mil m². Cais 2 FPSO. Toyo – Setal
Dique seco 2 pórticos, cap.
Norte - RS
850 t.

Elaboração do autor a partir de pesquisa documental e de campo.

Marine
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Mapa 13 - Localização dos estaleiros existentes no Brasil em 2014.

Elaboração do autor.

Mapa 14 - Localização dos quinze estaleiros instalados no ERJ.

Elaboração do autor com dados das empresas

Antaq, Sinaval e Portal Naval.
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Quadro 20 - Relação dos estaleiros instalados no ERJ.
Relação dos Estaleiros instalados no ERJ
Estaleiro

Local

Brasfels

Angra dos
Reis

Estaleiro Ilha S.A.
–
Eisa Petro-Um
Transnave -Rio
Nave

Rio de Janeiro
– Ilha do
Governador

(ex-Caneco)

Inhaúma/Enseada
(ex-Sermetal)
Mac Laren

Rio de Janeiro
- Ilha do
Governador

Rio - Caju

Vard Niterói - STX

Niterói –
Ponta Areia
Niterói –
Ponta da
Areia
Niterói- Ilha da
Conceição

Enavi e Renave

Niterói

Brasa

Niterói – Ilha
do Caju

Mauá

Enaval Offshore

Niterói –
Ponta da
Areia

Aliança Ind. Naval
S.A.

Niterói

UTC Engenharia

Niterói

São Miguel

São Gonçalo

Cassinu

São Gonçalo

Consórcio Integra

S. João da
Barra-Açu

Características

Área Total (coberta) e
Outras instalações
1 milhão m² (135 mil m²). 3
carreiras. Dique seco 80x70 e
pórtico 660 t. Cais 313 m; 10
guindastes
150 mil m² (55 mil m²). 2
carreiras. Cais 3 navios 280 m.
4 guindastes + 2 pórticos

Sócios-Parceiros
Cingapura Keppel Fels
Offshore & Marine
Grupo Synergy - German
Efromovich

ND
1.600
m².
2
Diques
(160x25x4m) - (350x65x6m). 4
Cais 45 a 293 m e 6 guindastes
20 a 300 ton.
30 mil m² - Montagem de
módulos de plataformas
180 mil m² (69 mil m²) 2
Cais:306 m-350 m 4 guind. e
cap. Içamento 2 mil t.
65 mil m². Cais 300 m.
Guindaste 250 ton. Dique
Flutuante 110x18x350 ton.
200 mil m² - 3 diques flutuantes
e
2
secos.
Maior:
215x35x9,5m. Cap. 1.800 ton.
65 mil m² - Cais p/2 FPSOs –
Guindaste móvel em barcaça.
Maior cap. Da A.L.
21 mil m² (3,8 mil m²) cais 160
m; cais para loadut 30x4
calado. 5 Pontes 5 a 20 ton.
61 mil m² (11 mil m²). Cais 2 x
200 m (cada); Carreira 3 mil t.
Guindastes 60 ton.
112 mil m² (9,4 mil m²) 2 píeres
(30 x 7m e 50 x 7m).
21 mil m² (2,6 mil m²). 2
Pórticos (50 e 70 t); 2 diques
secos 96x22x7m-110x26x8m
161 mil m². 2 Cais 200m. Dique
seco:69x12x3,5m;
Dique
Flutuante:
30x14x4m.
4
guindastes 30 a 125 ton.
Terminal 2: 184 mil m², cais461 m e profundidade de 11m;
4 guindastes móveis.

Transnave
Enseada: Odebrecht,
OAS, UTC e Kawasaki
Mac Laren Oil
Grupo Synergy - STX do
Brasil
Vard – Fincantieri
(Noruega)
Renave S.A.
Grupo Sinergy e SBM
Offshore- Snv Offshore
Limited
Enaval – Eng. e Offshore
Ltda.
Grupo CBO. Fundos de
Private Equity- Vinci
Partners-P2 Brasil-Bndes
Participações

UTC Engenharia

Grupo Bravante Hidroclean
Grupo Cassinu

Mendes Júnior e OSX

Elaborado pelo autor com dados das empresas, Antaq, Sinaval e Portal Naval.

Abaixo registros fotográficos de alguns estaleiros obtidos nas pesquisas de
campo deste autor:
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Foto 21 - Estaleiro Brasa em Niterói. Montagem módulos de plataforma.

Foto do autor em 18 jul. 2013.

Foto 22 - Estaleiro Cassinu, São Gonçalo. Píer voltado para Baía da Guanabara

Foto autor 16 jul. 2013.
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Foto 23 - Estaleiro Aliança em Niterói. Montagem de rebocadores.

Foto do autor em 2 jul. 2013.

Foto 24 - Estaleiro UTC em Niterói.

Foto do autor 16 jul. 2013.

Além dos estaleiros no complexo da Baía da Guanabara, o ERJ já possuía uma
base na década de 50, o Estaleiro Verolme em Angra dos Reis, que só ganhou
impulso mesmo na década de 70 com o programa nuclear brasileiro. Na ocasião, a
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expansão do estaleiro em Angra também aconteceu por causa das demandas da
Marinha. Na década de 90, o Estaleiro Verolme fecha, e só vai ser reativado,
juntamente com a expansão da indústria naval para atendimento das demandas do
setor petróleo, em 2004. Assim, a área do estaleiro Verolme acabou arrendada para
o grupo empresarial da Cingapura Keppel Fels Offshore & Marine, que constituiu a
subsidiária brasileira Keppel FELS Brasil S/A, que ganhou o nome de Estaleiro
BrasFELS. Dessa forma, venceu licitações junto à Petrobras para a construção e
montagem de módulos e integração das plataformas tipo FPSO. Diversos FPSOs que
estão atuando nas bacias de Campos e Santos, incluindo os campos do pré-sal, foram
montados pela Brasfels em Angra dos Reis.
Foto 25 - Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Integração de módulos de
plataformas tipo FPSO.

Foto do autor em 25 jul. 2012.

Nesse processo, outra base de construção naval se constitui no ERJ, na
direção norte do estado junto ao terminal 2 do Porto do Açu, com o consórcio Integra
que reuniu a Construtora Mendes Junior (51%) e OSX (49%) também para a
montagem de módulos e integração de plataforma tipo FPSO, atendendo a demanda
da crescente produção petrolífera nacional. Em uma área que a OSX (empresa de
construção naval do empresário Eike Batista) arrendou de outra empresa de sua área
de logística, a LLX (hoje Prumo que controla o Porto do Açu) junto ao terminal 2, o
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consórcio construiu alguns módulos das plataformas entre os anos de 2014 e 2015,
chegando a possuir cerca de 700 funcionários, mas as montagens e a integração das
plataformas foram depois interrompidas por conta das investigações da Operação
Lava Jato. Assim, os módulos ali montados das plataformas P-67 e P-70 foram
embarcados no Porto do Açu para serem integrados na China.
Foto 26 - Mostra a retroárea usada pelo Consórcio Integra (Mendes Junior e OSX)
junto ao terminal 2 Porto do Açu.

Nela se veem os guindastes para içamento das ferragens e equipamentos para montagem dos módulos
para as plataformas. A base em forma circular era do superguindaste Mammoet, cuja instalação foi
iniciada e depois paralisada, e o guindaste devolvido ao fornecedor na Coreia do Sul, com a entrada
em recuperação judicial da empresa OSX do empresário Eike Batista. Foto de um trabalhador enviada
ao blog do autor em fev. 2015.293

Disponível em: <http://www.robertomoraes.com.br/2015/02/consorcio-integra-no-acu-e-partedos.html>.
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Foto 27 - Módulo montado pelo Consórcio Integra no Açu e
embarcado para a China.

Fonte blog do autor em: 14 mar. 2016.294

Foto 28 - Módulo montado pelo Consórcio Integra no Açu e
embarcado para a China.

Foto enviada por trabalhador ao blog do autor em: mar 2016.295

Módulo montado pelo Consórcio Integra no Açu. Fonte: blog do autor em: 14 mar. 2016.
Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2016/03/consorcio-integra-osx-mendes-jr-se.html>.

294

Foto disponível em nota no blog do autor: <http://www.robertomoraes.com.br/2016/03/consorciointegra-osx-mendes-jr-se.html>.
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A descrição dessa perna da tríade da indústria naval privilegia a narração dos
seus movimentos no ERJ, porque ela explica o que depois foi sendo expandido para
outras regiões, tendo os terminais portuários como bases e a cadeia do petróleo como
aquela que faz todo o arrasto. Uma investigação posterior poderá atestar as
similaridades e diferenças desse movimento da trilogia produtiva que esta tese trata
de forma central.
A exposição dos resultados da investigação empírica, tanto documental quanto
das pesquisas de campo, permite identificar o nível de imbricamento dos três setores,
e de forma ainda mais especial realçar a potência da Tríade: Petróleo-Porto-Indústria
Naval. Os três setores vistos de forma conjunta e entrelaçados em rede permitem uma
compreensão mais totalizante deste processo que envolve várias dimensões com
repercussões econômicas, sociais e espaciais. A tríade não pode ser vista de maneira
estática. Ela é mais rica se observada como um fenômeno dinâmico produzido pelo
capital. A tríade se movimenta pela força das redes de corporações (players), através
de mediações construídas com o poder político (nas três esferas).
A tríade é uma construção mental, com uma visão e um método que buscam a
totalidade (em movimento e não estática) e tem como desdobramento imediato a
compreensão de como tudo isso desenha o território aí compreendido não como área
física, mas na visão de Lefebvre (2013)296 do espaço construído socialmente, que
envolve as forças produtivas, o trabalho e as articulações sociais. Território como
meio e como produção.
A tríade é um esforço para a compreensão geral dessas questões envolvidas
nos três setores produtivos, mas pela sua condição transescalar, ela inicialmente teve
um foco para uma maior compreensão da dimensão espacial do fenômeno; mas com
o seu aprofundamento, foi possível enxergar que a tríade permite leituras em outras
dimensões.
A tríade permite o aprofundamento da compreensão de como o capitalismo real
funciona, quase sem limites e com regulação frágil que serve mais como ameaça do
que como controle: um fenômeno que se encaixaria bem no conceito da “geografia
das corporações”297. As corporações globais do setor petróleo, articuladas com as
296

LEFEBVRE, Henry (2013) no livro La producción del espacio. (Original, 1974).

O conceito de “Geografia das Corporações” é usado no campo da geografia econômica. Atribui-se
a WALKER, Richard, 1989, no livro “Requiem for Corporate Geography” a primeira referência ao
termo. Essa informação consta do livro Economia e Território (2005, p.59) coordenado por DINIZ,
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multinacionais das infraestruturas portuárias e as indústrias do setor naval, pouco se
submetem às regulações em quaisquer níveis de governo, tornando a tríade um tema
singular também para se perceberem os riscos do esforço de desenvolvimento
nacional sustentado em cadeias globais de valor. Aí de novo se invoca a importância
da compreensão do todo e não apenas da simples interação das partes que o
constituem.298 Para Ortiz (2015, p.115), o olhar global privilegia uma estratégia de
singularização do mundo.
É nesse sentido que talvez possa-se observar que a dinâmica dessa tríade
produtiva verificada espacialmente no ERJ e no Brasil, em particular, possa, embora
com diferenças, se reproduzir em outros lugares. Quem sabe o imbricamento e a interrelação das cadeias produtivas com características globais, como é o caso desta tese,
possam ser observados de forma mais integrada como se tenta fazer nesta pesquisa.
As empresas globais vão desfazendo os nós e seus vínculos com as nações. Nesta
pesquisa empírica houve a oportunidade de se identificar várias corporações dos três
setores, embora mais fortemente no caso do petróleo, que se apresenta em seus sites
como corporação global, fazendo questão de escamotar as suas sedes, preferindo se
referir a bases de atuação.
As corporações globais petrolíferas arrastam os sistemas marítimos com as
quais operam em suas outras áreas. Necessitando de instalações portuárias e
embarcações, o mesmo procedimento é seguido. Assim, a lógica nacional e fronteiriça
vai sendo rompida, mesmo que articulações nacionais sejam desenhadas. Por isso se
Clélio C. e LEMOS, Mauro B. Ed. UFMG. Porém, na citação se diz que seu autor negava esta
hipótese de as “firmas” terem poder para controlar o território de acordo com a sua forma de
atuação. É também muito usado pela geógrafa BECKER, Bertha, em seus estudos sobre a
ocupação territorial na Amazônia. Quem ainda faz uma análise dele é RIOS. Gisele A. P. na revista
Territórios, Ano III, nº 5, jul./dez. 1998, cujo título é Estrutura organizacional e reestruturação
produtiva: uma contribuição para a geografia das corporações. Disponível em:
<http://www.revistaterritorio.com.br/pdf/05_4_pires%20do%20rio.pdf>. Porém aqui o termo é usado
num contexto que vai adiante da ideia das firmas e empresas operarem em fluxos e redes. Esta
pesquisa permite afirmar que a geografia das corporações ganhou mais importância quando estas
passam a ser controladas acionariamente pelos fundos financeiros. Assim, ajudam a desverticalizar
as corporações nacionais e assumem o controle de infraestruturas que estão fortemente instaladas
sobre os territórios que, dessa forma, passam a ser operados segundo novas lógicas e num
movimento mais horizontal e especializado, como foi apresentado na última parte do 1º capítulo
desta tese.
ORTIZ, Renato, 2015, p.115. Universalismo e diversidade. Ortiz no capítulo “Diversidade e
mercado” (p.113-137) faz uma interessante análise sobre as transformações do mundo
contemporâneo que envolve as empresas. Assim, ele distingue as multinacionais das corporações
globais. A primeira operaria num certo número de países ajustando — com alto custo relativo —
suas práticas e produtos a cada um deles, enquanto a segunda opera com uma constante
determinação — com baixo custo relativo — como se o mundo inteiro fosse uma unidade singular.
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vê a formação de tantos consórcios. Holdings, grupos e empresas se entrecruzando
conforme os negócios. Dessa forma, a disputa intercapitalista entre projetos em
quaisquer dos três setores (petrolífero, portuário e naval) tende a não ser mais
resolvida no plano das nações. A ocupação do território ao bel prazer dos negócios e
interesses também rompe a lógica dos acordos locais ou nacionais. No máximo, usam
no plano local e nacional as articulações para reduzir ainda mais os custos e obter
vantagens tributárias, financiamentos locais e condições gerais de produção para o
seu consumo coletivo. Usam as disputas entre municípios e estados no fenômeno
descrito por Santos (1996, p.148) como “guerra dos lugares”, que poderia
similarmente ser chamado de “guerra dos portos” como uma espécie de leilão sobre
quem oferece mais vantagens. Em troca do local escolhido para investimento em
capital fixo e instalações, as corporações vendem a oferta de empregos e os ganhos
políticos dos gestores em exercício.
Como se vê, a força da observação mais integrada das cadeias que a tríade
buscou fazer comporta o resgate e o uso conjunto de vários outros conceitos que
ampliam ainda mais a sua potência: Circuito Superior da Economia (SANTOS, 2008),
oligopolização da produção e sua financeirização (DOWBOR, 2013) e sistema-mundo
(WALLERSTEIN, 2007). Assim, se avança para a terceira e última parte desta tese,
descrevendo e analisando como essa Tríade, ao ser um fenômeno transescalar e
multidimensional, produz novas territorialidades e regionalidades.
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3 A MULTIESCALAR RELAÇÃO PETRÓLEO-PORTO COMO PRODUTORA DE
NOVAS TERRITORIALIDADES E REGIONALIDADES
Esta terceira parte da tese se debruça na descrição sobre a forma e o modo
como a tríade se origina no mar e vem na direção do continente brasileiro — ou do
litoral — em direção ao Sudeste brasileiro, em especial sobre o espaço do ERJ. A
tríade (PPIn) é decorrente de uma dinâmica econômica (extrativista-industriallogística) articulada de forma transescalar a várias empresas (corporações) e órgãos
de governo (regulação), que necessitam ser observados em diversas dimensões.
Figura 38 - Campos petrolíferos no litoral brasileiro demandam
bases portuárias, estaleiros e projetam uma dinâmica
socioeconômico-territorial no litoral sudeste brasileiro.

Elaboração do autor, a partir de mapa da Petrobras.

Nesta última parte será intensamente utilizada a ciência da Geografia, em
especial dois dos seus principais e bem discutidos conceitos: território e região.
Ambos falam de movimentos e da dinâmica do espaço socialmente construído. Neste
caso, muito fortemente construído pelo capital, que foi se utilizando do território para
modificá-lo e, ao fazê-lo, foi constituindo circuitos de produção, complexos e clusters.
Esses circuitos foram (e seguem sendo) determinantes para dar forma e constituir
novas territorialidades e regionalidades. Há fortes indícios de que, ao longo deste
processo gerado pelo capital — a partir da tríade no ERJ e no Brasil —, possam conter
em seu desenvolvimento características bastante similares, se desenvolvidos em
outras nações ou regiões.
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A geografia é ao mesmo tempo uma ciência e uma ferramenta com enorme
potência. Não apenas como alguns defendem, uma ciência do método, mas um
estímulo a uma reflexão sobre a realidade e a materialidade daquilo que se investiga,
na busca “do concreto pensado”. Assim, nesta terceira parte em que se vai falar sobre
a tríade e sobre as territorialidades e regionalidades que ela constrói, é preciso antes
reavivar os conceitos e os campos teóricos que delimitam esta tese e que foram
apresentados como “marcos metodológicos” em sua introdução.
Desde o início esta pesquisa buscou interpretar o movimento do capital sobre
o espaço e a relações intersetoriais provocadas por essa dinâmica. Dessa forma,
quase naturalmente, sem ser geógrafo, a observação da dimensão espacial foi
ganhando estatura ao longo da investigação. O outro aspecto que contribuiu
enormemente para a influência do pensamento geográfico nesta pesquisa foi o
percurso entre as escalas. Elas foram se impondo à medida que se avançava nas
observações sobre as cadeias globais de valor e naquilo que se chama de “geografia
das corporações”.
A análise da amplitude e dos tentáculos da rede dos players globais dos setores
petrolífero, portuário e marítimo (a tríade) obrigou a entender o espaço de forma mais
totalizante. De maneira mais específica e aprofundada, como já citado no início desta
tese, a ampliação da presença das corporações globais no território com seus nexos
e interesses produz uma enorme mudança, desorganização e desagregação do
território. No caso da tríade, ela é relativamente expansiva em termos de ocupação
dos territórios, privilegiando os meios de interligação entre suas bases produtivas
instaladas como capital fixo. Assim, o processo leva às novas territorialidades299 e
regionalidades300, definidas como relação de poder (HAERSBAERT, p.23 e CAPEL,
2016, p.8). Além disso, é possível observar que a tríade como parte do processo de
produção capitalista e de globalização leva também ao que Haerbaert (2010, p.81) vai

Territorialidade como a produção prática ou discursiva de território através da economia, da
religião, do lúdico, dos processos políticos, etc. (CAPEL, H. 2016 citando Ther Rios).
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Regionalidade ou regionalismo onde se entende a região como uma sociedade territorial contígua,
historicamente produzida, que possui ambiente físico: um milieu socioeconômico, político e cultural,
distinto de outras regiões e em relação a outras sociedades territoriais básicas, a cidade e a nação
(Markusen, 1987, p.16-17, in, Haesbaert, 2010, p.124). Para SANTOS, M, 1999 p.16: modo de
produção técnico-científica e diferenciação espacial — Território 6 — nenhum subespaço do planeta
pode escapar ao processo conjunto de globalização e fragmentação, isto é, de individualização e
regionalização.
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chamar de “descontinuidade da região” a partir do fenômeno mesoescalar que
contribui para um processo de formação de macrorregião.
O processo e a dinâmica relativos à relação petróleo-porto descritos nas duas
partes anteriores desta tese serão agora detalhados e analisados também sob a
dimensão espacial. Neste contexto, outro conceito oriundo da geografia estará
presente: a questão das escalas. Para compreender as escalas, esta tese se ancora
nas definições de Brenner (2013), que trata do tema de forma dinâmica, com a
compreensão de movimento e de que o espaço está sempre sendo produzido e
transformado sob o capitalismo, não sendo nunca uma realidade fixa, estática ou préestabelecida (BRENNER, 2013, p.2). Ele insiste que há necessidade de enfrentar os
desafios de decifrar os processos explosivos e multiescalares de reestruturação
socioespacial que o sistema capitalista mundial vem impondo em todas as escalas
espaciais. Por conta disso, Brenner (2013, p.12) defende que esses processos devem
ser investigados e teorizados. Afirma também que as escalas só podem ser
apreendidas de modo relacional, não podendo ser consideradas como unidades fixas,
e que as formas de organização interescalar representam mosaicos, e nunca
pirâmides como se costuma referir (BRENNER, 2013, p.14).
Essas são observações importantes a serem contempladas na leitura de como
a onda de reestruturação geoeconômica no sistema capitalista mundial obedece a
uma lógica complexa de rearticulação de organização interescalar (BRENNER, 2013,
p.10). No caso específico desta tese, ela tem a pretensão de demonstrar como há um
caso singular em que a relação petróleo-porto age sobre o território. Isso demanda
uma profunda investigação que leve à interpretação de como o capital transita de
forma transescalar gerando novas territorialidades, objeto das seções deste último
capítulo da tese. Neste processo, vale ter o cuidado de lembrar outra observação de
Brenner (2013, p.5), a de que os conceitos de escala não devem ser confundidos com
os de espaço, lugar, território ou redes, mas vistos como ferramentas essenciais para
desvendar algumas das dimensões fundamentais das transformações urbanas e
regionais contemporâneas.
Há que se fazer um esforço de análise e de síntese para compreender a
mediação entre o universal e o singular. Sem as bases oferecidas pelo pensamento
geográfico, os riscos de interpretação transescalar e multidimensional seriam ainda
mais sérios neste esforço para a construção da presente síntese. Dessa forma, esta
pesquisa se ancora na compreensão de que a região deve ser vista como parte de
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uma totalidade. Assim, a professora Lencioni (2009, p.198) lembra que o
conhecimento geográfico está presente em todas as sociedades sendo necessário
conhecer o espaço circundante como ordem próxima e produzir interpretações sobre
o mundo como ordem distante.
O território não é algo dado, e sim uma construção do social e cultural do
homem (CAPEL, 2016, p.11). É preciso, portanto, observar a forma como o capital
está agindo no ERJ e no Brasil, a partir da cadeia do petróleo/gás e da infraestrutura
portuária e sistemas marítimos. As duas primeiras partes desta tese expuseram à
exaustão a estruturação desses setores e suas formas de atuação. As descrições
deste processo deixam claro que as relações de poder, mais que definir, configuram
e reconfiguram o território, construindo assim novas territorialidades e regionalidades.
A pesquisa empírica desenvolvida no ERJ reforçou o que já se imaginava sobre
a forte presença das corporações do setor de petróleo, por meio de sua diversificada
cadeia produtiva, nos espaços fluminenses. Interessante novamente recordar que, na
realidade, a investigação desta pesquisa nasceu da tentativa de compreender o que
se passava regionalmente com a intensificação das atividades relacionadas ao setor
petróleo e, mais recentemente, ao grande projeto de investimentos de um complexo
logístico-portuário-industrial do Porto do Açu, no Norte do ERJ.
Vale ainda registrar que nesta parte da tese há a exposição de uma significativa
fartura de dados empíricos recolhidos na pesquisa de campo e documental. É quase
natural que assim seja, considerando que esta parte foi destinada à descrição sobre
os processos e dinâmicas socioespaciais, decorrentes da relação entre as duas
primeiras partes e produtores das novas territorialidades e regionalidades. Desse
modo, é ainda uma consequência a publicação de vários mapas que buscam
demonstrar o movimento socioespacial que é o centro das hipóteses que se quer
provar.

3.1 O circuito empresarial da cadeia global do petróleo projetada dinamicamente
sobre o território

A análise das cadeias produtivas e das suas relações na economia global é que
determinou o caminho das investigações. O esforço foi o de trilhar o caminho inverso
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da complexidade que Santos (1999, p.16) identificou no “processo conjunto de
globalização e fragmentação – individualização e regionalização”. Por essa razão, o
exercício intenso foi identificar o que havia, enquanto território usado, na ação do
homem desenvolvida nos limites que atendiam à cadeia produtiva do petróleo
portuário-marítimo no ERJ; pesquisar os documentos públicos e as informações das
empresas (corporações) sobre os seus empreendimentos e novos projetos e analisar
este amplo leque de material para conhecer e tentar interpretar a interação entre eles,
que produz o território e estrutura a região.
Assim sendo, daqui em diante serão paulatinamente apresentados —
simultânea e dialeticamente —, comentados e analisados dados e indicadores desses
setores relacionados à forma pela qual o capital vem operando sobre a região. Iniciase a apresentação com a formatação de uma tabela listando empresas (não
brasileiras) que atuam em um dos três setores da tríade no ERJ. Evidentemente,
nunca se imaginou chegar a uma lista completa, não só pelas dificuldades em obter
dados, como pela dinâmica dos negócios. Esse movimento faz com que
ininterruptamente novos contratos de compras e serviços sejam iniciados e/ou
descartados ao longo da pesquisa empírica, sem deixar de considerar a
especificidade da mudança de fases do ciclo petro-econômico, que gera enormes
alterações nestas relações entre as empresas.
Dessa forma, a lista apresentada traz um total de 191 corporações. Quando a
pesquisa chegou a esse quantitativo, verificou-se que não seria necessário despender
mais tempo para procurar a existência de outras. As corporações já levantadas
demonstram, pelo porte e significados, aquilo que a pesquisa pretendia avaliar sobre
a quantidade, a origem, os tipos de atividade e o local de atuação dessas empresas
do setor de óleo e gás no ERJ e no Brasil.
As corporações compreendem empresas petrolíferas, empresas de navegação
marítima, operadoras e concessionárias de terminais portuários e estaleiros, além de
uma imensa gama de empresas fornecedoras de insumos e equipamentos e serviços
de engenharia demandados pelo setor de exploração de petróleo offshore em suas
duas principais partes: perfuração e produção. Em síntese, corporações petrolíferas,
de equipamentos e de serviços de petróleo, tecnologia e transportes. Trata-se de
empresas cujas sedes estão instaladas em 27 países em três continentes do mundo.
A Europa, com 17 nações e 122 empresas, 65% do total. Em seguida, a América com
43 empresas de quatro países. A Ásia segue em terceiro com seis países e 27
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empresas. A maioria possui sede no Reino Unido, Inglaterra (37), e EUA (36). Juntas
(73) chegam a quase 40% das empresas listadas.
A grande surpresa da lista é a Noruega com 25 empresas, à frente da
Alemanha. Isso explica, em boa parte, o sucesso da Política de Conteúdo Local
(nacional) que lá desenvolveram, na qual o Brasil se espelhou para seguir caminho
semelhante, com exigência formulada para os projetos de exploração que são
apresentados à ANP, a quem cabe fiscalizar seu cumprimento. No segundo semestre
de 2016, com as políticas de abertura do setor, há uma enorme pressão para
suspender ou reduzir enormemente essa exigência. Não por acaso, um dos setores
em que a Noruega constitui uma forte atuação é a cadeia da indústria naval, com a
produção e arrendamento de embarcações especiais para atuação em exploração
offshore, a partir de sua experiência na produção no Mar do Norte.
Quadro 21 - Origem das corporações da cadeia global do setor de petróleo que
atuam no ERJ.

Cadeia produtiva global do petróleo e gás que atua no ERJ
Quadro geral de localização das players globais

Continente
América

Europa

País

Quantidade de players
da Cadeia Óleo & Gás

EUA
Canadá
Bahamas
Bermudas
(Total)

36
5
1
1
(43)

Alemanha
Noruega
Reino Unido (Inglaterra)
França
Holanda
Bélgica
Itália
Espanha
Finlândia
Dinamarca
Suécia
Escócia
Suíça
Grécia
Luxemburgo
Irlanda
Portugal

19
25
32
10
8
5
3
3
3
2
4
2
3
1
1
1
1
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Ásia

Total

(Total)

(122)

China
Japão
Coreia
Cingapura
Taiwan

10
5
5
5
1

(Total)

(26)
191

A seguir está apresentado o quadro (Nº 22) de forma resumida, em apenas
uma página, com uma pequena parte do quadro com a listas das 191 corporações
(petroleiras e para-petroleiras) que atuam no Estado do Rio de Janeiro, classificadas
pelo país de origem, nome (marca) da empresa, tipo de atividade e local de atuação
com bases operacionais e/ou administrativas no estado. A lista completa pode ser
visualizada no Apêndice desta tese.
Quadro 22 - Lista de corporações da cadeia global do setor de petróleo que atuam no
ERJ.

Cadeia produtiva global do petróleo e gás que atua no ERJ
América
(43)
País
EUA (36)

Empresa

Tipo de Atividade

Local de atuação

Chevron /Texaco

Petroleira - Distribuição combustíveis

Esso /Mobil
Halliburton

Petroleira - Distribuição combustíveis
Serviços Especializados E&P

Baker Hughes

Serviços Especializados E&P

GE Oil & Gas

Serviços perfuração; Equipamentos
e Operações Submarinas
Navegação marítima apoio e base
portuária
Equipamentos E & P subaquáticos

Bacia de Campos e
Santos
Terminais Porto Rio
Bacia de Campos, Santos
e ES
Bacias Campos, Santos e
ES
Niterói e Macaé

Edison Chouest
Offshore
FMC
Technologies
Anadarko
Parker Hannifin
Corp.
Whestinghouse
EIG (Prumo)
Tiger Offshore Rentak

Petroleira
Eng. Precisão sistemas líquidos e
gases
Sistemas submarinos, risers,
estruturas – Soluções O & G
Porto – Terminal apoio offshore –
Trasbordo petróleo
Tanques, fluidos, contêineres e
equipamento de logística

Macaé – SJB – Bacias
Campos, Santos e ES
Bacias Campos, Santos e
ES
Bacias de Campos e ES
Bacias Campos, Santos e
ES
Bacia de Campos e
Santos
Açu, São João da Barra,
RJ
Macaé – Rio das Ostras

382

Chromalox Technoheat
Intermoor
Serviços Offshore
International
Logging Inc.
Franks
International
John Crane
Devon Energy
Corp.
Oil States
Offshore

Aquecimento industrial

Bacia Campos

Ancoragem, fundações e op.
subaquáticas
Consultoria & perfuração

Rio e Porto do Açu, SJBRJ
Macaé, RJ

Serviços especializados em
perfuração e produção
Peças: acoplamentos e selos
mecânicos
Petrolífera (Acordo com a BP)

Macaé, RJ
Macaé e Rio, RJ
Bacia de Santos

Soluções offshore: gasodutos;
Macaé – Novo Cavaleiros
estruturas submarinas, etc.;
– Bacia de Campos
Sistemas flutuantes
Yoke Industrial
Equipamentos e material especial
Bacias de Campos e
Co.
para movimentação de cargas
Santos
Fonte: Feira do Brasil Offshoe em Macaé (2015); Feira do Petróleo no Rio de Janeiro (2016). Firjan.
Sites especializados em petróleo no Brasil, Texas (EUA) e Reino Unido. Sites das empresas
pesquisadas. Este quadro completo está no Apêndice.
.

Um conjunto expressivo de questões cabe ser analisado à luz das informações
e dados que a lista e os dois quadros apresentam. Essas questões devem ser
interpretadas de forma articulada com o que já foi apresentado na abordagem sobre
a tríade “petróleo-porto-indústria naval” em diversas dimensões, em especial as de
ordem econômica, política e espacial:
1 – Não há dúvidas de que o setor petróleo se trata de uma cadeia produtiva
espacialmente distribuída pelo mundo, mas com ênfase nos países centrais;
2 – Trata-se em sua grande maioria de corporações globais. Aqui mais uma
vez é importante registrar a diferença para as multinacionais definidas por Levitt (1983
in ORTIZ, 2015, p. 115301), que operam com a ótica da singularidade de mundo como
espaço único, perdendo a origem e o vínculo nacional em muitos casos302;
3 – Essas corporações, por terem características de atuação global, têm, na
maioria dos casos, políticas de pessoal e finanças, e decisões excessivamente
centralizadas, deixando sempre pouca margem para que as decisões mais
LEVITT, T. 1983, p.92. “The Globalization of Makers”, Havard Business Review, Boston, Harvard
Business Publiching, mai-jun, in ORTIZ, R. 2015. Universalismo e Diversidade. p.115. BoiTempo.
São Paulo. Para ele, a multinacional opera num certo número de países e ajusta — com um alto
custo relativo — suas práticas e seus produtos a cada um deles. A corporação global opera com
uma constante determinação — com baixo custo relativo — como se o mundo inteiro fosse uma
unidade singular.

301

Durante as investigações ao listar uma empresa instalada na região e buscar mais dados sobre a
mesma em seu site, foi comum identificar em muitos casos que a corporação não se referia a uma
sede, e sim às suas bases, em vários países, EUA, Inglaterra, etc. Era perceptível o interesse em se
mostrar como uma player global. Em vários casos, a pesquisa precisou recorrer às informações
sobre “nossa história” no site para identificar a origem da corporação.
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importantes sejam tomadas nas bases dos países. Na verdade, trata-se de um
processo fortemente hierarquizado e verticalizado. Caso possua mais de uma base
operacional, parte das decisões é tomada na sede no país. A maior parte, porém,
tende a ser adotada a partir da matriz, mesmo que não a reconheçam como tal. O
caso das incorporações ou fusões das corporações do setor com base no Brasil (caso
da BG com a Shell e da FMC com a Technip) é singular para a confirmação desse
procedimento.
4 – No caso de nichos muito específicos de atuação, quando é mais ligada a
suprimentos de peças, é comum a empresa buscar acordos e representações com
empresas locais, mas com a preocupação de garantir e registrar direitos de patentes.
No caso de peças, equipamentos e serviços muito especializados e de alto valor
agregado, a corporação prefere ter sua própria estrutura de venda e apoio, porque
isso acaba sendo pago pelo mais alto preço. Em alguns poucos casos, a instalação
no Brasil de uma base, ainda que pequena, objetivou tentar nacionalizar o produto de
forma a atender à Política de Conteúdo Local (PCL) implementada pelo governo
federal e regulada pela ANP.
5 – Além disso, essas corporações mantêm fortes relações e articulações com
os poderes políticos das nações de suas sedes e também de onde possuem
importantes bases operacionais. Isso confere sua grande importância na formulação
da geopolítica da energia por parte das nações de suas sedes e conforme os seus
interesses.
Durante a pesquisa empírica no ERJ, Brasil e Europa, foi possível ver de fato a
atuação da cadeia global do setor de petróleo, que se encontra fortemente presente
em várias partes do mundo. Na visita ao porto de Roterdã por ocasião do trabalho de
campo, foi possível identificar, ao longo de uma parte significativa dos 165 km de píer
do porto e do distrito industrial no seu entorno, a presença de várias players
(corporações) que também atuam no Brasil e em especial no ERJ. Um desses casos
foi o do grupo holandês Royal IHC, que atua em construção e montagem naval, e
também em serviços técnicos e de engenharia offshore.
Esse caso é simbólico por várias razões e não apenas por mostrar as bases da
empresa em Roterdã e São Gonçalo, município do ERJ. Em parte expressiva de
exposição sobre a produção de petróleo offshore no mundo, uma exposição no Museu
Marítimo em Roterdã destaca a relação entre a Holanda e o Brasil, quando aponta os
negócios entre o grupo IHC e a Petrobras conforme imagem inserida no mosaico da
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Figura 39. No mosaico seguem incluídas fotos deste pesquisador junto ao monumento
Cascade, em frente ao Museu Marítimo de Roterdã303. Recordando Bourdieu (1989),
em termos simbólicos, ele é ainda mais forte para esta tese. É possível enxergar
relações com o Brasil e com o ERJ no monumento que expõe barris de onde o petróleo
cai sobre os humanos que parecem se diluir por entre o líquido, numa interpretação
possível sobre a disputa pelo poder geopolítico dessa mercadoria. Outra foto é a da
linha do tempo da corporação IHC, que a vincula ao Brasil e ao fornecimento de
serviços e equipamentos com plataformas e sondas que atuam na exploração de
petróleo offshore no Brasil. Essa conjunção de interpretações mereceu a atenção
deste autor e está refletido no mosaico elaborado com cinco fotos.

A escultura Cascade (Cascata) foi produzida pelo ateliê do artista Van Lieshout. Seu autor evoca
associações à atual crise econômica, ao esgotamento de matérias-primas e à falência da sociedade
de consumo. Ainda segundo o autor, a escultura chama atenção para questões como: “A partir dos
tambores de tamanho natural pinga uma massa viscosa em que se pode distinguir as formas de
uma vintena de figuras humanas. Eles são seres anônimos, muitos deles em poses dramáticas. Um
deles sobe para cima. Em comparação com os contornos consistentes de tambores de óleo, os
números são flácido e sem forma. Apesar disso, essas formas formam uma rede que suporta a
coluna. Bateria e formas humanas, formas rígidas e flácidos, derreteram juntos em um único
conjunto”. Vale, portanto, observar como os tempos modernos e a forma de transporte em massa
transformaram o barril de petróleo em símbolo e unidade de medida (barril unidade de medida de
petróleo líquido — geralmente petróleo cru - equivale a 158,9 litros se for americano, ou 159,1 litros,
se britânico, brendt), desde quando o produto passou a ser transportado em grandes volumes por
dutos, ou por enormes navios petroleiros. Enfim, a arte e a vida em diferentes partes desse sistemamundo global.
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Figura 39 - Mosaico de imagens da atuação global da corporação
holandesa IHC na cadeia do petróleo: Holanda-Brasil (Roterdã-ERJ).

Elaboração do autor e arte de Maycon Morais

Retornando à análise da lista do quadro acima, sobre o item 3, cabem algumas
outras observações sobre as consequências da atuação dessas corporações do setor
petróleo

sobre

o

território.

Haersbaert

(2004)

questiona

o

conceito

de

desterritorialização, a que chama de mito304, e se refere ao fenômeno da
HAESBAERT, R. (2004). O Mito da Desterritorialização – Do “Fim dos Territórios” à
Multiterritorialidade. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro. Haersbaert afirma que a globalização neoliberal
difundiu o mito do “fim dos territórios” (confundindo muitas vezes com o “fim do Estado”), onde a
“aniquilação do espaço pelo tempo” seria responsável por grande parte do “preconceito espaçoterritorial” que envolveu cada vez mais os territórios com carga negativa visto mais como
empecilhos ao “progresso” e à mobilidade, a ponto de, teoricamente, submergirem no mar de
“fluidez” ou das redes que tudo dissolve ou desagrega.
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multiterritorialidade em que “o mundo moderno é recoberto por inúmeros territórios,
justapostos ou parcial ou totalmente recobertos entre si, contínuos ou descontínuos,
permanentes ou temporários” (HAESBAERT, 2004, p.337). Questionando ainda a
desterritorialização com as corporações passeando pelo mundo, sumindo em um
lugar e reaparecendo em outro, usando e abusando da experimentação de diferentes
territórios onde obtêm vantagens e fazem pressões por isenções e subsídios, a
“desterritorialização seria de fato a territorialização extremamente precária a que estão
sujeitos, cada vez mais, os aglomerados humanos dos sem-teto e dos sem-terra. E
dos tantos grupos minoritários na sua luta pelo “território mínimo” do abrigo e do
aconchego cotidianos”. Assim, o território como espaço vivido nunca é neutro
socialmente falando. Construções e desconstruções são produtos dos embates
sociais e da dimensão política que permite que o território seja ordenado ou usado
para alguém, e nunca um fim natural em si mesmo (NATES C. 2010, p-211-212, cit.
CAPEL, 2016, p.14).
Dessa

forma,

além

da

multiterritorialidade,

pode-se

falar

em

transterritorialidade e reterritorialização, mas sempre na concepção de movimento que
reflete as ações sobre o território. Assim, na figura (Nº 40) é possível ver a relação e
a origem das players do petróleo com atuação no Brasil (em especial no ERJ). A
imagem oferece um plano de observação da espacialidade dessa dinâmica
corporativa gerada a partir do setor petróleo. Ele nos confere mais argumentos para
realçar as características das relações dentro da tríade, como sendo um fenômeno
transescalar (que perpassa e transita entre as escalas) e multidimensional. Da mesma
forma que a análise não pode ser feita apenas numa escala, ela também não pode
ser interpretada setorialmente; por isso exige investigação em várias dimensões, em
especial nas dimensões econômica, política, espacial, cultural, ambiental e
geopolítica.
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Figura 40 - Relações do Brasil com as players globais do setor petróleo (origem –
atuação).

Elaboração do autor. Arte Maycon Morais.

Em outra imagem (Figura Nº 41) é possível ratificar a presença do Brasil como
parte da cadeia global do petróleo, ao listar e localizar a relação com os países de
quem mais importa petróleo e para quem mais exporta petróleo. É importante recordar
que este fato (exportação e importação simultânea) está vinculado ao tipo de petróleo
aqui extraído e o planejamento sobre a indústria de beneficiamento e refino que o país
possui atualmente.
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Figura 41 - Relação do Brasil (origem e destino) com os países de quem mais
importa ou exporta petróleo.

Elaboração do autor. Arte Maycon Morais.

6 – A fase de colapso do ciclo petro-econômico (2014-2016) pode ter trazido
alterações no quadro acima, de empresas deixando o mercado brasileiro, mas não de
forma tão intensa. A grande maioria dessas empresas realizou ajustes com redução
de custos de manutenção e fechamento de uma base operacional, diminuição de
funcionários etc., mas se mantém de olho na fronteira de exploração de petróleo
offshore que a reserva do pré-sal e os campos gigantes acenam no cenário após 2020.
7 - Sobre a quantidade de empresas do setor presentes ainda no Brasil, há dois
registros que levam a essa interpretação. Um deles do embaixador do Reino Unido
no evento UK Energy 2016 Brazil, em 8 de março de 2016, no Rio de Janeiro305, e o
“Atualmente, 200 empresas britânicas do setor de óleo e gás atuam no Brasil. Em 2014, o Reino
Unido e o Estado do Rio de Janeiro assinaram um memorando de entendimento para a cooperação
no setor de energia. Nos últimos dois anos foram gerados 2 bilhões de libras (cerca de R$ 12 bi) em
negócios com empresas britânicas no Brasil na área de petróleo e gás, com apoio da Missão
Britânica.” “O embaixador Alex Ellis celebra o êxito dos projetos de cooperação no setor e destaca
porque o Brasil ainda é um país atraente para negócios. “Desde 2009 firmamos mais de 20 projetos
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outro do presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, Wolfram Anders306, os
quais atestam a grande presença de players desses dois países no Brasil. No caso
do Reino Unido, fala-se em 200 corporações só no setor de óleo e gás.
8 - Sobre a surpresa da grande participação da Noruega entre as nações com
grande quantidade de empresas atuando no setor de petróleo no Brasil, é significativo
registrar o infográfico com o peso dos produtos e serviços em sua pauta de
exportações:

de cooperação técnica com instituições brasileiras, e estou seguro de que esta parceria será
consideravelmente ampliada nos próximos anos. O Brasil continua ser bem visto para negócios com
investidores de todo mundo e não há prova maior disso do que a aquisição da BG pela Shell”. O
evento Energy 2016 Brazil organizou três workshops simultâneos com as principais empresas do
setor de Energia do Brasil e do Reino Unido que abordaram as áreas: Construção Naval e Offshore;
Subsea e Maximização da produção. Disponível em:<http://www.ukenergyinbrazil.com.br
/index.asp>.
Matéria Valor 14-08-2015, p.10, caderno Eu & Fim de Semana. Segundo Wolfram Anders,
presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha: “há mais de 1,4 mil empresas alemãs
baseadas no Brasil que correspondem a 10% do PIB brasileiro, US$ 21 bilhões em transações por
ano e 250 mil funcionários brasileiros em empresas alemãs”. Matéria do Valor 19 de agosto de
2015, caderno especial Brasil-Alemanha, p.F4: “Alemães têm 10% do PIB industrial – Mais de 1500
empresas de todos os portes respondem por vendas de US$ 20 bilhões anuais”.
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Figura 42 - Participação da cadeia do petróleo na exportação de
equipamentos e serviços da Noruega.307

Fonte: Paulo Gala em 08/09/2015.

Não se trata do peso do petróleo na economia da Noruega que, se sabe, é
grande por conta de sua produção no Mar do Norte. Aqui se fala da exportação
também de outros setores vinculados ao setor. Este dado unido ao anteriormente
citado sobre a Noruega ser a terceira nação com mais empresas atuando no setor
petróleo no Brasil, reforça a hipótese da articulação global das corporações, de forma
especial, no segmento com mais experiência nas atividades de exploração offshore.
Há aí um acúmulo de experiências e de inovação que vão sendo incorporados a essas
players sob a forma de valor, que passa a estar ligado indiretamente ao setor e pode
ser considerado como uma renda petrolífera indireta. As corporações e as nações que
a detêm passam a ter acesso à renda de serviços vinculados ao setor, e não apenas
à renda da mercadoria extraída (ou produzida), o que também explica o enorme poder
das corporações de serviços e engenharia de petróleo no mundo. Não é por outro

Noruega, exemplo de um país produtor de commodities que conseguiu construir um tecido
produtivo sofisticado. Fonte: Paulo Gala, 08/09/2015. Disponível
em:<http://www.paulogala.com.br/?p=2869 >.
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motivo que o Reino Unido e os EUA lideram esse setor auferindo tanta renda, quase
tanta quanto aquela gerada pela mercadoria.
Esse fato demonstra uma parte da divisão internacional do trabalho e da
relação de dependência em que certas nações fornecem recursos naturais, e outras
faturam com a tecnologia e os serviços, tal como antes, desde a colonização, o que
também define a forma de ocupação territorial. A tríade é decorrência de um esforço
de industrialização e de participação nacional em outras cadeias globais de valor, na
quais se inserem a tecnologia offshore, a logística portuária, o sistema marítimo e
naval e outras, além do petróleo. Ou seja, o setor do petróleo como cabeça da tríade
é o setor que arrasta os demais e juntos definem uma parte significativa da
conformação e uso espacial do litoral do ERJ.
Nas duas partes anteriores da tese e na introdução desta última foi realizada
uma extensa descrição das atividades produtivas, suas formas de atuação e
articulação nas diferentes escalas, e também da maneira como se instalam, atuam,
operam e conformam o território. As bases operacionais de apoio à exploração
offshore, os sistemas portuários e marítimos, os modais de circulação das
mercadorias, de transporte e fluxos de pessoas, serviços e capitais puxados pelo
petróleo atuam sobre o território de uma forma nem sempre percebida pela população
ou pelos estudiosos e pesquisadores. Cada um está preso e circunscrito aos seus
setores, aos seus lugares. Necessita-se de um olhar interdisciplinar aliado a uma
observação espacial sobre a dinâmica e os movimentos dessa tríade, considerada
como um dos mais importantes eixos de crescimento econômico do ERJ e de todo o
Brasil.

3.2 Investigando o uso corporativo que a tríade faz do território (bases
operacionais e modais de circulação)

A seguir a descrição avançará um pouco mais para mostrar dados e
indicadores sobre o uso do território que este circuito produtivo demanda. Este
processo não é homogêneo, é, em boa parte, fragmentado e verticalizado, como é
comum às atividades do setor. É dinâmico, com movimentos espaciais potentes e
fortes articulações com o poder político. Demanda grandes investimentos e, por isso,
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é influenciado pelo setor financeiro e pelos volumes de dinheiros que movimenta,
acabando por influenciar a economia e a vida de quem já usava esse território. São
muitas as instalações que demandam o capital fixo. Elas produzem resultados sobre
o território onde se desenvolvem as relações sociais, econômicas, políticas e de
poder.
Compreende-se, assim, que avançar um pouco mais em conhecer a forma
como a região e o território vêm sendo afetados ajudará na compreensão e
interpretação deste fenômeno (ou processo). Dessa forma, a seguir serão
apresentados

indicadores

sobre

bases

de

infraestrutura,

de

produção

e

interestatalidades (BRANDÃO, 2012)308 desta região que possuía, em 2012, um PIB
de 135 bilhões (31% do PIB total do ERJ, equivalentes a R$ 429 bilhões). Serão, do
mesmo modo, apresentados outros dados que expõem a dinâmica econômico-social
dessa região: população, estudantes de nível superior, economia (royalties,
orçamento, PIB etc.), emprego, malhas de oleodutos e gasodutos e outros eixos
modais de transportes (rodovias, ferrovias, aeroportos, portos), terminais e
reservatórios de petróleo etc. Trata-se de uma região, ao longo da faixa litorânea do
ERJ, que vai da capital ao Norte Fluminense, numa extensão de cerca de 400 km,
onde se localizam 22 municípios, e que possui uma área de 12.501 mil km², sendo 1/3
deste total ocupado por Unidades de Conservação Ambiental (UC).
A descrição das características dessa região será feita buscando uma análise
integrada às duas partes anteriores desta tese (petróleo e porto) para que se possa
compreender sua hipótese principal, a de que essa relação produz novas
territorialidades, que poderão ser mais bem compreendidas ao longo desta última
parte da tese. Não se pretende — e nem caberia — analisar todas as dimensões do
impacto dessa relação sobre o território e a região, mas comprovar empiricamente
que este processo está em curso.
Para se ter uma visão geral da base produtiva e das infraestruturas públicas
(equipamentos) e de empreendimentos nessa área, foram montados vários quadros,
os quais seguem apresentados ao longo deste capítulo. Para a sua elaboração,
Interestatalidades é um conceito expresso por BRANDÃO, Carlos, 2012, no prefácio do livro
Indústria e Desenvolvimento Regional no Rio de Janeiro, SILVA, Robson D. p.15-21. Editora FGV.
Rio de Janeiro. Expressam ações estatais para além do aparelho de estado e compreendem
relações sociais distintivas e incorporadas através de instituições do estado. Nas palavras do autor,
esse tipo de abordagem ajuda a compreender o reescalonamento territorial do nível estadual de
governo no Brasil, em que as estatalidades se especificam e particularizam na escala espacial
infrarregional e supralocal.
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tentou-se resumir a essência dessas três bases instaladas, públicas ou privadas, por
município. Embora a faixa seja contínua, é perceptível que ela tem três (ou quatro)
principais bases como núcleos centrais em cidades de porte médio:
1- Niterói – São Gonçalo – Itaboraí;
2- Cabo Frio – Arraial do Cabo – Búzios;
3- Rio das Ostras e Macaé;
4- Campos dos Goytacazes e São João da Barra.
Vale registrar que há um entrelaçamento que vai para além de Niterói como ponta
desta faixa litorânea na direção Sul. É fato que há ligação do Rio de Janeiro com
Niterói e de Itaboraí com Duque de Caxias, em termos de articulação vinculada à
cadeia produtiva do petróleo. Metodologicamente, fez-se opção por um recorte com
essa delimitação, sem deixar de considerar que a capital do estado do Rio de Janeiro
é a base principal desse setor no Brasil e na América Latina. A observação sobre as
bases operacionais da cadeia produtiva da metrópole em direção ao litoral norte não
exclui a sua relação com o município do Rio de Janeiro. Começa–se, dessa forma,
observando o mapa dessas bases operacionais e seus núcleos:
Mapa 15 - Bases operacionais vinculadas à cadeia do petróleo no ERJ.

Elaboração do autor.
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Trata-se de núcleos mais adensados de bases produtivas da cadeia do petróleo
nessa faixa litorânea da capital em direção do norte do ERJ. O Mapa 15 oferece uma
visão espacial do quadro que será apresentado abaixo (Quadro 23). Bases logísticas,
produtivas, industriais, de infraestrutura e de interestatalidades, especialmente nas
áreas de saúde e educação.
O primeiro desses núcleos tem a grande influência da área metropolitana da
qual faz parte. Isso se revela em quase a metade da população, no PIB, no emprego
e ainda na área social, com um quantitativo de mais de 60% de universitários entre os
22 municípios. Em todas essas questões, o núcleo que envolve o município de
Campos é historicamente mais forte, mas, de maneira crescente, Macaé e seu entorno
se aproximam e reduzem a distância. Os demais municípios, equivalentes à metade
da faixa litorânea, vão sendo afetados pelo circuito em proporções maiores quanto
mais próximos estão especialmente dos núcleos 1; 3 e 4.
Para ajudar a construir uma visão dessa faixa litorânea, optou-se por fazer uma
breve descrição das principais bases de infraestrutura e logística, de produção
material e de estatalidades sob a forma de um quadro. Compreenda-se estatalidades
como ações e instituições de interesse público, conforme conceito de Brandão (2012,
p.15-21) na apresentação do livro Indústria e Desenvolvimento Regional no Rio de
Janeiro, de autoria do Robson Dias da Silva. Para Brandão, interestatalidades
exprimem as ações estatais para além do aparelho de estado, compreendendo o
conjunto de relações sociais incorporadas ou expressas por meio das instituições do
estado, e as que ultrapassam as molduras estritamente públicas309.
Assim, o Quadro 23 se trata de um resumo. Sugere-se aqui que ele seja
observado como uma espécie de “olhar de sobrevoo”, visando mais o geral e menos
os detalhes. Isto posto, ele foi concebido para reforçar o objetivo da interpretação
regional e não da soma das realidades locais, para que não se perca a noção mais
ampla e total do circuito que se vai interpretar adiante.

Para BRANDÃO, Carlos (2012, p.20), esse tipo de abordagem é fundamental para se entender o
reescalonamento territorial do nível estadual de governo no Brasil. Para ele, as estatalidades do
ERJ se especificam e particularizam na escala infrarregional e supralocal; exatamente, o que o
quadro a seguir traz com objetivo de construir sínteses interpretativas.
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Quadro 23 - Bases de Infraestrutura, produção e Interestatalidades do circuito de
petróleo do ERJ.
Bases de Infraestrutura, Produção e Interestatalidades da região
Município

Niterói

Infraestrutura
(IE)
(Logística)
- Bases portuárias
de apoio offshore
Ponta da Areia, Ilha
do Caju e da
Conceição (Brasco,
Equipemar e GE)
- Porto de Niterói
com 2 Terminais:
NitPort e NitShore
- Linha aquaviária
Niterói-Rio
BR-101 e RJ 106.

- Terminal Itaoca Comperj - Baía de
Guanabara

S. Gonçalo

Itaboraí

Tanguá

Rio Bonito

Maricá

- Condomínio
Logístico Industrial
– Log Shore (3
bases) - Brasco –
Aliança Offshore
BR-101 e RJ 106.
- Interconexão
modal com Arco
Metropolitano por
Magé D. Caxias
- BR-101- RJ-1016
–
- Ferrovia MRS –
Porto Itaguaí –
- Ramal Gasodutos
- Estação de
Comunicações
Internacionais por
satélite da Embratel
- BR-101
- Interligação
rodoviária BR-101
e Via Lagos
- Ramais oleodutos
e gasodutos
- Projeto Portuário
de Ponta Negra –
TPN (base de
apoio offshore e
reservatório óleo)

Base de Produção

E&P
Interestatalidade

- 181 mil empregos formais
em 21 mil empresas (2014)

- UFF (sede e campi: Praia
Vermelha e Gragoatá),
Universo, Anhanguera, Maria
Teresa: 59 mil universitários

- 10 Estaleiros – 18 mil
trabalhadores indústria
naval e metalúrgica para
atender setor de petróleo
offshore.

- Marinha: Base Naval Ilha de
Mocanguê + Diretoria de
Hidrografia e Navegação

- Setor imobiliário e de
construção fortes;

- Polo de Saúde regional e
esportes náuticos

- Polo de serviços e
comércio forte
regionalmente.

- Centros culturais, museus e
Caminho Niemeyer

- Indústria pesqueira
- Turismo e lazer litorâneo
e cultural
- 3 Estaleiros
- AKZO Nobel – Tintas
International;
- Indústria Farmacêutica B.
Braun;
- Ind. Cerâmicas; Químicas
(cloro, hidrogênio),
Pescados.
- 110 mil trabalhadores em
17 mil empresas
- Comperj – construção,
implantação e obras
- Jotum Tintas Industriais
- Distrito Industrial - Itaville
- 38 mil empregos em 4 mil
empresas
- 4 mil empregos formais
em 655 empresas
- Produção agrícola e base
para turismo rural
- Distrito Industrial: 16
empresas – 10 em
Instalação por conta de ISS
a 1%
- 20 mil empregos em 5 mil
empresas
- 12 mil empregos formais
em 3,2 mil empresas
- Economia dos Royalties
crescendo com esta receita

- Parque Estadual Serra
Tiririca + 13 APAs ou UC

- Uerj; IFRJ; Universo: 12 mil
Universitários.
- Base dos Fuzileiros Navais –
Ilha das Flores
- Estação Ecológica da
Guanabara
- Centros Culturais
- IFF (campus) – construção e
faculdades locais: 1,4 mil
universitários
- APA Guapimirim
- Patrimônio Cultural – Parque
Paleontológico de S. José de
Itaboraí
Patrimônio cultural e
ambiental: estação
ferroviária, Serra do
Barbosão e Cacheira do
Tomascar
- 167 Universitários
- Serra do Sambê e Cachoeira
do Braçanã
- Unidade de Conservação do
Mico Leão Dourado
- IFF (campus)
- 270 Universitários
- Complexo lagunar e APA de
Maricá
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- Ramal de
gasodutos e
oleodutos
- RJ-106, RJ- 102
- Aeroporto

- BR-101

Silva
Jardim

Saquarema

Araruama

Iguaba
Grande

São Pedro
D´Aldeia

Cabo Frio

- Ramais oleodutos
e gasodutos

RJ-106

Via Lagos e RJ-106

RJ-106

RJ-106
Base Heliportuária

- Aeroporto
Internacional de
Cabo Frio: turismo
e apoio
deslocamento
offshore
- Via Lagos; RJ-106

Arraial
do
Cabo

- Porto do Forno
com 2 terminais
(Triunfo)
- RJ-102

com produção Bacia
Santos

- Festa literária e Academia de
Ciência e Letras

- Setor imobiliário
crescente com
loteamentos. Complexo
Turístico residencial para
20 mil pessoas
- 2 mil empregos formais
em 500 empresas

- Associação de Amigos do
Patrimônio e Arquivo Histórico
- Casa de Cultura

- Produção agrícola e
atividades de ecoturismo

- 18 mil empregos formais
em 7 mil empresas
- Setor imobiliário- 2ª
moradia, loteamentos e
infraestrutura turística
- 16 mil empregos formais
em 3,3 mil empresas.
- Extração de Sal, Pesca,
Construção Civil, Setor
Imobiliário e base turística
- 1,6 mil empregos em 580
empresas.
- Salinas, pesca,
loteamentos, condomínios
e base turística.
- 9 mil empregos formais
em 2 mil empresas;
- Salinas (5), pesca,
pedreira, loteamentos,
condomínios e base
turística
- 33 mil empregos formais
em 8,6 mil empresas.
- Salina e refinaria de sal
- Turismo e setor imobiliário
fortes
- Salinas, pesca,
loteamentos, condomínios
e Infraestrutura turística
- 4 mil empregos formais em
940 empresas.

- Pq Estadual dos Três Picos
– Reserva Biológica Poço das
Antas – 9 RPPNs – Represa
de Juturnaíba
- Base da Emater e campus
Lab. Unigranrio
- Centro Cultural Capivari
- Base esportiva nacional de
surf e vôlei (CBV)
- Pq. Estadual Costa do Sol
- Vila de pescadores e sítios
arqueológicos
- 1,8 mil universitários
- Pq. Estadual Costa do Sol e
Lagoa Salgada de Araruama e
APA Massambaba
- Casa de Cultura e Museu
Arqueológico
- Lagoa de Araruama
- Casa de Cultura e Centro de
Memória
- Base Aérea Naval - Marinha
- Vila militar
- IPHAN
- Emater
- Associação Comercial; Fed.
Associação de Moradores
- IFF (campus), UVA,
Ferlagos, Estácio: 9,3 mil
universitários
- Parque Estadual Costa do
Sol, APA Rio São João e Pau
Brasil
- Forte de São Mateus, Casa
de Cultura José de Dome,
Casa dos 500 Anos

- UFRJ – Museu Oceanografia –
Instituto de Estudos do Mar
Almirante Paulo Moreira;

- Salinas, pesca, maricultura,
loteamentos, condomínios e
Infraestrutura turística

- IFRJ (campus)

- Cia. Nacional Álcalis
(fechada)

- Píer náutico da Praia dos Anjos

- Reserva Extrativista Marinha e
16 UCs municipais
- Patrimônio: Casa de Piedra,
casarios, Farol Velho e igrejas
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Armação
de Búzios

Rio das
Ostras

- Estrada Velha de
Búzios

- BR-101 e RJ 106
- Ramais oleodutos e
gasodutos

- 10 mil empregos formais
em 2,3 mil empresas.

- Museu Histórico Marítimo

- Grande IE turística, pesca,

- Escola de Artes Zanine

loteamentos e condomínios
- 23 mil empregos formais em
4,5 mil empresas.
- Zona Especial de Negócios
(ZEN 1 e ZEN 2): 57
empresas ligadas ao setor
petróleo
- Pesca, loteamentos,
condomínios e IE Turística

Casimiro
de Abreu

Macaé

- BR-101 e RJ-106

- 5 mil empregos formais
em 1,5 mil empresas.

- Ramais oleodutos
e gasodutos

- Atividade rural de
ecoturismo

- Aeroporto com
200 voos diários e
circulação de 1.300
passageiros/dia,
quase a totalidade
para transporte
para as
plataformas.
Expansão da área
de 400 mil m² para
3 milhões de m².

- Unidade de Negócios
Bacia de Campos da
Petrobras com 70
plataformas;

- Terminal Portuário
(TUP) de Imbetiba
da Petrobras (6
berços)
Cap. Mov. de
cargas 4 milhões
de T e 32
atracações /dia;

- 2 UTEs Mario Lago e NF

- Porto Terpor
Barreto- Projeto
EBTE

Macaé

- Pipelines. Ramal
de oleoduto –
OSDUC: MacaéD.Caxias (180 km)
- 3 ramais de
gasodutos
Cabiúnas –D.
Caxias: Gasduc I, II
e III (182 km); 3
Ramais B. FuradoCabiúnas (67 km);
1Ramal CabiúnasVitória (ES) – 303
km

- Base de Imbetiba
- Parque dos Tubos –
Imboassica;
- Unidade de
Processamento de Gás
Natural em Cabiúnas –
- Pq. Ind. Offshore Novo
Cavaleiro;
- Pq Científico e
Tecnológico Macaé– 258
mil m²- 33 lotes;
- Polo Industrial Cabiúnas –
área de 750 mil m² e 10
milhões de m² para
expansão;
- Centro Empresarial Bella
Vista com 3 milhões m²;
- Primus Log Macaé 928
mil m²; 741 m frente BR101;
- Clima – Complexo
Logístico Industrial Macaé:
6 milhões m² -entre RJ-168
e BR-101;
- GE Oil & Gas Invest. De
US$ 32 milhões em 2013 –
serv. perfuração e
produção submarina.
- Forte setor imobiliário e
comércio
- IE turismo negócios 71%
setor, 10% PIB; cerca 12

- UFF (campus): 2,2 mil
universitários
- APA Mico Leão Dourado
- Festival de Jazz & Blues

APA Mico Leão Dourado –
Ibama – 5 RPPNs – Formação
Vulcânica de São João
- Museu Casa de Casimiro e
Estação de Casimiro de Abreu
- IFF (campus); UENF (Lenep)
Funemac: UFRJ (campus)
UFF (campus) e FeMASS.
- 8,5 mil universitários; Polo
Granja dos Cavaleiros:
17 cursos de graduação e 2
de pós graduação.
- UERJ campus em área de
21 mil m², no Cond. Bella
Vista.
- Rede de educação municipal
com 103 escolas e 40 mil
alunos;
- 17 mil ha de UC, apenas
10% da cidade com
ocupação. 5 UCs municipais
- Reserva Biológica União –
Pq. Nacional Jurubatiba
- Movimento sindical e
comunitário forte
- Polo Cultural, Teatro,
Dança, Galeria, Escola de
Artes e cinema;
- Solar dos Mellos, Centro de
Memória; Bibliotecas
Municipais;
- Festivais culturais e turismo
serra Sana e Glicério
- Feira Brasil Offshore –
internacional com empresas
do setor petróleo e gás
(bianual).
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Quissamã

- BR-101; RJ-168 e
RJ-178
- Complexo
Portuário Barra do
Furado (em
construção)
- Ramal gasoduto
- BR-101 e RJ-

Carapebus

Conceição
de Macabu

Campos
dos
Goytacazes

- BR-101 e RJ- Ramal gasoduto
(Macaé-Vitória)

- BR-101 e RJ-196

- ZEN
- Produção rural e de
bebidas
- Turismo rural
- 680 empregos formais e
188 empresas.
- ZEN com indústria
contêineres
- 1,3 mil empregos formais
em 600 empresas.
- Produção rural.

- Aeroporto
Internacional;

- ZEN: 1,2 milhão m²; 24
lotes: 24 mil e 50 mil m²;
Incentivos fiscais, reduções
tributárias estadualmunicipal
- 87 mil empregos formais
em 14,7 mil empresas.

- Heliporto do Farol
S. Tomé
(Petrobras);

- Polo Universitário,
Pesquisa, Pós Graduação
e Extensão

- Centro Modal de
Logística Regional

- Polo Comercial Regional

- Complexo
Logístico Portuário
B. do Furado
(construção)
- Ferrovia RioCampos-Vitória
(Centro Atlântica)
- Ramal gasoduto
(Macaé-Vitória)
- BR-101; BR-356;
RJ-216; RJ-192;
RJ-178 e RJ-196

SJB/Açu

mil leitos; Ocupação: 78%
a 86%.
- 4 mil empregos formais
em 500 empresas.

- Complexo
Logístico portuário
do Porto do Açu
com 2 terminais: T1
e T2. Empresas
controladas pela
holding Prumo
Logística Global
S.A., que por sua
vez é controlada
pelo fundo
financeiro
americano EIG
Global Partners.

- Distrito Industrial Codin;
polo de indústria ceramista;
agroindústria canavieira.
- Forte indústria da
construção civil e
incorporação imobiliária de
moradia e condomínio

- IFF (campus): 76
universitários
- Pq. Nacional Jurubatiba –
Lagoa Feia
- Circuito de museus

- Pq.

Nacional Jurubatiba

- Estação Cultural Carapebus
- APA Mico Leão Dourado +
5 Unidades de Conservação
Municipais
- Maior quilombo do ERJ
Carucango
- Casa de Cultura Prof.
Adelino Tavares
- Polo de Ensino Superior e
Pesquisas - 12 instituições UFF; UFRRJ; IFF; UENF;
Uniflu; Ucam; Estácio;
Universo; Isecensa; FMC;
Faetec e Redentor: 18 mil
graduandos e 5 mil de pós.
- Ampla rede de formação
tecnológica IFF; Faetec;
Senai; Senac e Senar: 15 mil
alunos
- Museus, teatros e cinemas,
formação e eventos culturais;

- Centro Regional de
logística

- Sindicatos de trabalhadores
e federações patronais, Sesc,
Sesi, Sebrae, etc.

- Complexo regional de
saúde

- Base esportiva comunitária
com clubes e base escolar

- Centro de serviços e
cultura
- 17 mil empregos formais
em 1 mil empresas;

- IFF (campus) para formação
tecnológica;

- Indústria bebidas:
Conhaque de Alcatrão São
João da Barra;
- Forte IE turística, rural e
de pesca;
- Distrito Industrial junto ao
Porto do Açu (DISJB):
Indústrias materiais
exploração offshore
(Technip; NOV; Intermoor;
Wartsila;

- Capitania dos Portos
- Emater;
- Parque Lagoa do Açu, APAs
e RPPN Caruara
- Casas de Cultura, Centro
Cultural Narcisa Amália,
Palácio Cultural, Cine Teatro e
Centro Cultural.
- Forte associação- Colônia de
Pescadores de Atafona
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- BR-356 e RJ-216

SJB/Açu

- Empresas apoio portuário
exploração offshore:
BrasilPort, grupo Edison
Chouest – contrato
Petrobras e Chevron:597
mil m², 15 berços de
atracação; píer 1 km;
exportação de minério
(Ferroport: Anglo
American), transbordo de
petróleo (T-Oil);
abastecimento de navios e
manutenção naval.

- Festivais, festas folclóricas,
grupo de teatro, bandas de
música e fortes blocos de
carnaval
- Sesi de MG em Grussaí

Elaborado pelo autor.

Há várias leituras possíveis para esse quadro. Mesmo relativamente resumido
ele permite observar as principais atividades desenvolvidas nesta faixa territorial que
engloba 22 municípios com área de 12,5 mil km², onde vivem 3,5 milhões de pessoas.
O quadro ajuda a reforçar a interpretação sobre a existência de núcleos ou polos mais
adensados em termos de atividades produtivas, população e instituições. Entre esses
polos há espaços “vazios” onde se localizam várias unidades de conservação
ambiental. As principais bases de infraestruturas logísticas identificadas são as
rodovias (três em especial), seis bases aeroportuárias e as dutoviárias, vinculadas
especialmente às atividades produtivas da cadeia do petróleo.
As bases produtivas de transformação e serviços são variadas, mas com
preponderância para o atendimento das grandes demandas dessa mesma cadeia
produtiva, assim como para as demandas de serviços públicos, um dos maiores
empregadores especialmente nos municípios menores, mas não exclusivamente.
Aliás, a demanda pelo incremento da administração pública é decorrente da
ampliação do uso corporativo do território, sendo uma das várias atividades que vão
sendo arrastadas pelo circuito superior (SILVEIRA, 2010) junto com alguns serviços
como transporte, abastecimento, manutenção, etc. Neste caso, como atividades
locais, enquanto outras, como finanças, comunicações etc., terão controle
centralizado e hierarquizado no centro dos poderes. O quadro apresentado contribui
de forma límpida na demonstração de como acontece a divisão territorial do trabalho
e se estabelecem os mecanismos de cooperação entre os circuitos da economia
urbana nessa região.
Quanto às estatalidades, é possível interpretar uma forte base de ensino e
pesquisa relativamente bem espalhada, embora polarizada; uma institucionalidade
ligada à proteção e preservação ambiental, assim como estruturas culturais ligadas

400

mais diretamente ao patrimônio e com equipamentos para realização de eventos. É
possível ainda enxergar sinergias e complementaridades nas sequências dos
municípios desse circuito espacial. Assim, após atender ao objetivo deste quadro de
oferecer uma visão mais totalizante e regional, serão apresentadas outras
informações setoriais e por dimensão. Elas permitirão o aprofundamento das análises
das novas territorialidades produzidas a partir da economia do petróleo e dos royalties
sobre esse espaço.

3.3 A Economia do Petróleo e a Economia dos Royalties como verbetes e
método para compreender a dinâmica econômica e socioespacial

Ao longo das duas últimas décadas, a faixa litorânea do ERJ vem passando
por profundas transformações de natureza econômica, social e espacial. Muitas delas
decorrentes dos recursos ligados às cadeias produtivas, e outras vinculadas ao
aumento dos orçamentos públicos municipais. Nesse sentido, o petróleo e/ou os
royalties decorrentes da sua extração/produção são componentes fundamentais para
esta faixa de municípios litorâneos que envolve três regiões, desde a metropolitana,
passando pelas Baixadas Litorâneas, até o Norte Fluminense. Mesmo sendo o ERJ
ainda muito concetrado, onde só a capital possui 41,2% — e a região Metropolitana
61,4% — do PIB estadual, esse circuito de municípios fluminenses foi ampliando a
sua participação em relação a todo o ERJ.
Com o objetivo de partir de um diagnóstico mais geral sobre essa faixa de
território, para em seguida interpretar o peso e os significados da economia do
petróleo e dos royalties sobre esse espaço, esta pesquisa levantou um retrato de um
conjunto de dados e indicadores (que oferecem importantes indicações) referentes a
estes 22 municípios fluminenses.
Inicialmente se observou a evolução demográfica (anos 2000-2010 e 2016), a
taxa de crescimento populacional entre os anos 2000 e 2016, assim como a densidade
demográfica (2015) dos vinte e dois municípios que estão expostos na tabela abaixo
(Nº 3). Com relação à população observa-se de forma clara, como este conjunto de
municípios foi crescendo a sua participação, em relação à população de todo o estado
do Rio de Janeiro, fato certamente relacionado à economia do petróleo e dos royalties.
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O crescimento mais expressivo se deu na década entre os anos de 2000 e 2010, se
mantendo depois relativamente estável, mesmo que com breve crescimento, entre
2010 e 2016. Em 2010, a população deste grupo de municípios representava 13% do
total do ERJ, já em 2010, o percentual tinha subido para 21%, chegando em 2016 a
22%. Só dois dos 22 municípios tiveram taxas de crescimento populacional inferiores
à taxa do ERJ como um todo: Niterói (0,52%) e Silva Jardim (0%) cuja população
segue praticamente estável entre 2000 e 2016, tornando-se um caso excepecional.
Tabela 3 - Demografia nos municípios da região litorânea do norte do ERJ.
Demografia nos municípios da região litorânea Norte do ERJ
Município
Niterói
S. Gonçalo
Itaboraí
Tanguá
Rio Bonito
Maricá
Silva Jardim
Saquarema
Araruama
Iguaba G.
S. P.D’ Aldeia
Cabo Frio
A. Cabo
A. Búzios
Rio das Ostras
C. de Abreu
Macaé
Quissamã
Carapebus
C. de Macabu
Campos
SJB/Açu
Total
ERJ
% ERJ

População

População

População

2016

Taxa (%)
Crescimento

Densidade
Demográfica

459.451
891.119
187.479
26.057
46.691
76.737
21.265
52.461
82.803
15.089
63.227
126.828
23.877
18.204
36.419
22.152
132.461
13.674
8.666
18.782
406.989
27.682

487.562
999.728
218.008
30.732
55.586
127.461
21.349
74.234
112.008
22.851
88.875
186.227
27.715
27.560
105.676
35.347
206.728
20.242
13.357
21.211
463.731
32.747

497.883
1.044.058
230.786
32.703
57.963
149.876
21.279
83.750
124.940
26.430
98.470
212.289
29.077
31.674
136.626
41.167
239.471
23.125
15.293
22.315
487.186
34.884

0,52
1,07
1,44
1,59
1,51
5,96
0,00
3,73
3,18
4,70
3,48
4,21
1,36
4,62
17,20
5,36
5,05
4,32
4,78
1,18
1,23
1,63

3.640
4.035
506
211
121
351
22
209
175
439
264
453
172
392
461
76
169
28
43
61
115
71

2000

2010

1.881.590
3.378.937
3.641.245
14.391.282 15.993.583 16.635.996
13%
21%
22%

Fontes: IBGE e CEPERJ (CEEP).

(2000-2016)

--0,97
---

(Hab./km²)

--365
---
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O município com a maior taxa de crescimento populacional foi o de Rio das
Ostras, vizinho à Macaé, que em dezesseis anos viu sua população quase que
quadruplicar. A seguir se destacam municípios que tiveram receitas dos royalties
significativas: Maricá com taxa de crescimento populacional de 5,96%; Casimiro de
Abreu com 5,36% e Macaé com 5,06%, que em números absolutos teve população
aumentada 107.010 habitantes, no intervalo temporal entre 2000 e 2016, maior até
que o de Rio das Ostras, cuja população cresceu em números absolutos: 100.107
habitantes.
Em termos de densidade demográfica há uma variação muito grande entre os
22 municípios. O destaque em termos de adensamento populacional é para os
municípios de São Gonçalo e Niterói na região metropoliatana fluminense,
respectivamente com 4.035 hab/km² e 3.640 hab/km². No outro extremo vem Silva
Jardim com apenas 22 hab/km², Carapebus com 43 hab/km², Conceição de Macabu
com 61 hab/km² e Casimiro de Abreu com densidade populacional de 76 hab/km². Em
comum entre elas se tem a presença de grandes áreas com unidades de conservação
ambiental (UC) como será apresentado adiante. Apenas sete dos 22 municípios
possuem densidade populacional maior que a média do ERJ com 365 hab/km², fato
também explicado pela grande quantidade de unidades de conservação ambiental
entre estes municípios.
A seguir outra tabela (Nº4) expõe dados e indicadores sobre área, números
sobre empregos e empresas; PIB e orçamentos municipais per capita e também
quantidade de estudantes matriculados no ensino superior. Em termos de área, eles
possuem 29% de toda a área do estado, quase 1/3 do território fluminense. Em termos
populacionais, os 22 municípios possuem 3,5 milhões de pessoas, o que equivale a
22% da população de todo o estado, com uma densidade populacional (população
por área) de 285 habitantes/km², o que relativamente não é muito distante de todo o
estado com 378 hab./km². Fato que deve ser observado, considerando a enorme
concentração da população metropolitana fluminense em torno da capital. A
densidade populacional de todo o país é de 22 hab./km²310. Para informar sobre o
número de empregos e de empresas, fez-se opção pelas estatísticas de 2014, ano
anterior à fase de colapso do ciclo do petróleo. O últimos dados sobre o PIB e PIB per
capita disponível são do ano de 2013, por isso, também se fez opção por apresentar
A densidade populacional desta faixa de 285 hab/km² equivale à do Reino Unido que é de 261
hab/km² e quase o triplo da França que tem 102 hab./km².

310
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os dados sobre os orçamentos municipais e receitas dos royalties para este mesmo
ano de 2013. Por último, um indicador que tem relação com a atividade econômica e
também com o desenvolvimento social que é do número de matrículas no ensino
superior nesses 22 municípios.
Tabela 4 - Indicadores econômicos, sociais e espaciais da região litorânea do norte
do ERJ.
Indicadores econômicos, espacial e social da região litorânea Norte do ERJ
Município
Niterói
S. Gonçalo
Itaboraí
Tanguá
Rio Bonito
Maricá
Silva
Jardim
Saquarema
Araruama
Iguaba G.
S.
P.D’Aldeia
Cabo Frio
A. Cabo
A. Búzios
Rio das
Ostras
C. de
Abreu
Macaé
Quissamã
Carapebus
C. de
Macabu
Campos
SJB/Açu

Área
Km²

Popul.
(2014)

Emprego
Formal

Empresas

181.484
110.243
38.316
3.960
19.903
12.207
2.214

24.484
17.753
4.392
655
5.144
3.298
538

(2014)

Nº

(2014)

495.470
1.031.903
227.168
32.140
57.284
143.111
21.336

353
636
43
337

80.915
120.948
25.354
95.318

18.694
16.537
1.590
9.213

6.979
3.380
580
2.165

411
157
70
229

204.486
28.866
30.439
127.171

463

(2014)*

Royalties
(2013)

Nº Mat.
E. Sup.
(2015)

65.704
13.519
1.601
---114
86
----

21.976
17.385
12.930
15.589

184/12
236/10
71/7
152/9

---1.979
-------

33.731
4.074
10.433
23.585

8.645
84.226
941
39.320
2.328 115.444
4.532 121.800

800/330
118/44
202/83
676/328

9.870
------2.745

39.414

5.088

1.563 105.694

267/122

----

1.218
724
307
337

229.624
22.271
14.713
22.006

137.286
3.816
684
1.365

8.506
85.463
516 223.042
188
59.555
664
12.014

2.079/516

9.158
69
-------

4.051
454

480.648
34.273

87.495
17.223

14.731 122.063
1.078 212.967

2.363/1310

Total

12.501

3.564.858

739.141

ERJ

43.696

16.555.007

29%

22%

3.919.300

19%

40.284
13.715
22.282
14.327
23.822
51.533
15.829

Orçam/

896/14
627/14
71/7
159/8
391/146
110/36

Em relação
ERJ

133
248
428
142
461
362
937

PIB/
Capita

113.060

----

562.019

38.262

20%

----

1.518/133

245/96
95/37
56/17

381/227
11.575/
3.507
44.2 bi/
4,4 bi

26%/
80%

19.385
---124.230
573.267

21,7%

Fontes: IBGE, CEPERJ (CEEP), MTE, TCE-RJ e Censo do Ensino Superior: Inep/MEC.

Sob o ponto de vista da economia, esta faixa de 22 municípios tinha cerca de
R$ 161 bilhões de PIB, equivalentes a 30% do PIB estadual, no ano de 2013, que foi
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de R$ 533 bilhões, 29% acima que o PIB de 2012, que havia sido de R$ 429 bilhões.
O universo de empregos formais equivalia em 2014 a 19% do emprego formal de todo
o estado, distribuídos em estabelecimentos empresariais dos diversos tipos que
somavam 20% de todas as empresas do estado. Esta diferença entre PIB, empresas
e empregos está também relacionada ao fato de o PIB do petróleo ser distribuído pelo
IBGE para os municípios conforme suas rendas petrolíferas, embora parte da riqueza
do petróleo nem sempre circule por esses municípios sob a forma do que se chama
de economia do petróleo, mas como economia dos royalties que será adiante
explicitada e diferenciada. O PIB per capita em alguns municípios dessa faixa está
entre os maiores não apenas do ERJ, mas de todo o país. O método usado pelo IBGE
também contribui para isso.
Sobre o número de empregos e de empresas, os destaques são os polos:
Niterói, São Gonçalo, Macaé e Campos. Quanto aos dois primeiros, isso se explica
por fazerem parte da região metropolitana, enquanto Campos dos Goytacazes por ser
polo regional há décadas. Porém, o dado mais significativo em relação ao número de
empregos é o do município de Macaé, que se encontra à frente de Campos e São
Gonçalo, ficando atrás apenas de Niterói nessa lista. No entanto, o mesmo não se
reflete quanto ao número de empresas, já que Macaé possui 8.506 estabelecimentos,
menos até que Cabo Frio, com 8.645 empresas. O fato se explica por conta do peso
que a Petrobras tem como grande empregadora e da presença de outras empresas
do segmento petróleo, que geram grande número de empregos também ligados à
cadeia produtiva do petróleo.
Relacionado à área social, a pesquisa trouxe um dado interessante sobre o
crescimento do ensino superior na faixa dos 22 municípios fluminenses litorâneos das
regiões Metropolitana, Baixadas Litorâneas e Norte do ERJ. O indicador de matrícula
no ensino superior aponta para várias interpretações em termos de dinamismo
econômico e desenvolvimento social da população dessa fração do território
fluminense. No Censo do Ensino Superior Inep-MEC 2015, esses municípios
possuíam um total de 124 mil alunos, equivalentes a cerca de 22% de todo o ERJ.
Torna-se um dado ainda mais significativo, quando se atenta para o fato de que o
município do Rio de Janeiro (capital) sozinho possui 308 mil alunos, o que equivale a
54% do número de matrículas em todo o ERJ. Para uma melhor avaliação da evolução
do ensino superior dos municípios dessa faixa litorânea, foi elaborada a Tabela 4 com
dados de matrícula entre os anos de 2003 e 2015:
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Tabela 5 - Matrículas Ensino Superior municípios da Região Litorânea
Norte 2003-2015.
Evolução das matrículas Ensino Superior Municípios (Região Litorânea
Norte ERJ)
Nº Mat.

Nº Mat.

Nº Mat.

Nº Mat.

43.580
9.441
762
------828
57
201
3.352
----

48.749
13.898
1.384
---57
1.055
117
7
9.253
23

56.525
11.468
1.402
167
298
70
1.689
---8.200
----

----

862

1.521
---18.067

Total
ERJ
Em relação
ERJ
Rio (capital)

Município

Niterói
S. Gonçalo
Itaboraí
Rio Bonito
Maricá
Silva Jardim
Araruama
S. P. D’Aldeia
Cabo Frio
Arraial do
Cabo
Rio das
Ostras
Macaé
Quissamã
Campos

Ens. Sup.
(2015)

Variação
%
2003 2015

59.921
12.526
1.659
138
270
19
1.871
---9.326
----

65.704
13.519
1.601
114
86
---1.979
---9.870
----

51%
43%
110%
114%
86%
-828%
3.472%
-201%
294%
----

2.203

2,283

2.745

2.745%

5.766
119
21.244

7.950
106
17.164

8.540
76
18.062

9.158
69
19.385

602%
69%
7%

77.809
420.489
18,5%

102.534
500.266
20,5%

107.242
518.710
20,7%

114.691
549.529
20,9%

124.230
573.267
21,7%

60%
36%
----

260.084

285.614

286.905

303.816

308.949

19%
----

Ens.
Sup.
(2003)

Ens.
Sup.
(2008)

Ens.
Sup.
(2013)

Ens.
Sup.
(2014)

Nº Mat.

Capital relação
61,8%
57,0% 55,3%
55,3%
53,9%
ERJ
Elaboração do autor. Fonte: Censo Inep/MEC, 2003-2008-2014 e 2015.

Na listagem apresentada, constam apenas quatorze dos vinte e dois municípios
da faixa litorânea do ERJ aqui analisada. Os municípios de Tanguá, Saquarema,
Iguaba Grande, Armação de Búzios, Casimiro de Abreu, Carapebus, Conceição de
Macabu e São João da Barra não possuem ensino superior. Os municípios de Silva
Jardim, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo encontram-se na lista, pois tiveram
alguns poucos alunos em 2003 ou 2008, porém, desde então, não possuem mais
estudantes em graduação no ensino superior. Vale observar que o conjunto de
municípios dessa região teve um crescimento, em números absolutos de 77 mil alunos
em 2003 para 124 mil universitários em graduação em 2015, equivalente a 60%.
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Também foi aumentando o percentual de alunos em relação ao total do ERJ de 18,5%
para 21,7%. Esse é outro dado interessante se observado também o movimento que
vai reduzindo a proporção de matrículas na capital, que, embora ainda tenha a maioria
das matrículas do ERJ, vem reduzindo seus percentuais ano a ano. A capital, dessa
forma, possuía 308 mil universitários em 2015, 53,9% do total, contra 61,8% em 2003.
Sobre o crescimento das matrículas nos municípios da faixa litorânea norte, os
destaques tanto em termos percentuais como absolutos são para os municípios de
Araruama, Cabo Frio, Rio das Ostras e Macaé. Em Niterói, São Gonçalo e Campos
dos Goytacazes, os números também cresceram, mas esses municípios já estavam
consolidados como polos de ensino superior no estado.
É certo que essa ampliação da oferta de vagas nessa faixa está vinculada às
políticas de expansão e interiorização do ensino superior e tecnológico realizadas
pelos governos Lula e Dilma no setor público, bem como ao apoio do ProUni e outros
no setor privado. Porém, deve-se registrar que esse movimento também reflete um
estímulo decorrente da economia desses municípios, economia que, por sua vez,
guarda relação com o setor petróleo e especialmente com a renda dos royalties.
Várias prefeituras adotaram, durante a fase de expansão do ciclo petro-econômico e
do aumento de suas receitas dos royalties, programas de incentivo e bolsas para
jovens de seus respectivos municípios cursarem o ensino superior. A bolsa de
incentivo variava do valor integral (a maioria) a percentuais das mensalidades,
conforme os cursos e condições financeiras das famílias. O caso mais paradigmático
é o de Campos dos Goytacazes, cuja prefeitura, no período entre 2003 e 2008, chegou
a fazer a concessão de mais de 8 mil bolsas universitárias, animando a expansão de
vagas nas faculdades particulares, decorrente da garantia de pagamento das
mensalidades por parte do município. Mesmo os municípios menores, mas também
petrorrentistas, executaram programas semelhantes durante a fase de boom da
economia do petróleo e economia dos royalties.
Ainda na área social foram levantados alguns dados da área de saúde
(Mortalidade Infantil e Despesas Municipais Anuais com Saúde Per Capita); da área
de educação (Taxa de Analfabetismo e Despesas Anuais com a Rede Municipal Per
Capita); Despesas Municipais Per capita com Assitência Social e os Índices de
Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) com os dados do censos do IBGE
nos anos 2000 e 2010. A Taxa de Analfabetismo (2015) mostra que os resultados dos
22 municípios ainda são ruins, a despeito do orçamentos melhores em muitos deles.
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A Taxa de Analfabetismo é o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade
que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples. A pior taxa é de Silva
Jardim com 12,32%. Só quatro dos vinte e dois municípios têm taxa menor que a de
todo o ERJ: Niterói (2,28%); Rio das Ostras (3,31%); São Gonçalo (3,56%) e Arraial
do Cabo (4,06%). O caso de Niterói é possível ver correspondência com os
investimentos (despesas) per capita com educação na rede municipal com R$ 12.844,
anuais, bem acima da média dos 22 municípios, que era de R$ 6.930, no ano de 2014.
Apenas, sete dos vinte e dois municípios tiveram, em 2014, mais despesas per capita
com educação em suas redes que a média entre eles. É possível identificar que os
municípios petrorrentistas (que recebem royalties do petróleo) têm mais despesas
com educação, embora com resultados e eficiência ainda questionáveis.
Tabela 6 - Indicadores sociais dos municípios da região litorânea do norte do ERJ.
Indicadores sociais nos municípios da região litorânea Norte do ERJ
Taxa

Município
Niterói
S. Gonçalo
Itaboraí
Tanguá
Rio Bonito
Maricá

Silva Jardim

Despesas

2015

Anuais Educação
R. Municipal
(Reais)
2014

2,28
3,56
6,41
8,62
6,83
4,89
12,32
5,84
6,87
4,28
6,19
4,84
4,06
4,93
3,31
6,14
4,14
8,92
7,03
7,59
6,82
10,45

12.844
6.073
6.497
5.022
5.540
6.185
7.488
5.106
4.251
5.753
5.302
5.999
5.002
7.406
7.888
7.674
11.562
13.137
7.350
4.346
7.282
4.759*

Analfabetismo

Taxa

Despesas

2015

Anuais Saúde
Per capita
(Reais)
2014

9,8
11,9
12,2
19,9
7,7
11,7
16,7
19,6
13,9
9,4
15,8
9,1
11,4
7,2
8,0
16,2
10,8
9,8
10,8
7,0
17,7
19,4

787
344
914
708
1.433
639
1.453
609
471
850
429
1.260
1.017
1.986
1.309
2.173
1.272
3.102
1.806
583
1.487
2.267

Mortalidade
Infantil

Despesas

Anuais Ass.
Social
Per capita
(Reais)
2014

29
13
25
61
31
39
101
66
45
129
52
58
91
26
174
245
103
524
209
24
180
1.013

IDHM

IDHM

2000

2010

0,771
0,641
0,553
0,520
0,609
0,637
0,546
0,591
0,579
0,626
0,598
0,614
0,632
0,604
0,620
0,619
0,665
0,561
0,579
0,615
0,618
0,548
-----

0,837
0,739
0,693
0,654
0,710
0,765
0,654
0,709
0,718
0,761
0,712
0,735
0,733
0,728
0,773
0,726
0,764
0,704
0,713
0,712
0,716
0,671
-----

Saquarema
Araruama
Iguaba G.
S.P.D`Aldeia
Cabo Frio
A. Cabo
A. Búzios
R. Ostras
C. Abreu
Macaé
Quissamã
Carapebus
C. Macabu
Campos
SJB/Açu
(Média)
--6.930
--1.222
147
ERJ
4,16
--12,6
----Fontes: IBGE, DATASUS e Anuário Finanças dos Municípios fluminenses – 2015 – FNP e Aequs.
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A taxa de mortalidade infantil analisa o número de crianças que morrem antes de
completarem um ano de vida. A mortalidade infantil de 13 dos 22 municípios é mais
baixa que a de todo o ERJ que é de 12,6. No Brasil esta taxa no ano de 2010
alcançava 22. A pior taxa entre estes 22 municípios é a de Saquarema que chega a
19,6. A menor é a de Conceição de Macabu com apenas 7,0, sendo um dos
municípios que menos investem em saúde por pessoa, com despesas de apenas R$
583 por ano. A maior despesa com saúde é dos municípios de Quissamã (R$ 3.102)
e São João da Barra (R$ 2.267). Dois municípios petrorrentistas. No caso de São João
da Barra este gasto não impede que se tenha uma das maiores taxas de mortalidade
infantil entre estes 22 municípios de 19,4, só superado pelo município de Saquarema.
As despesas anuais per capita com Assitência Social são relativamente baixas. Na
média entre os 22 municípios ela foi no ano de 2014 de R$ 147. Apenas seis dos vinte
e dois municípios fizeram mais despesas com Assistência Social que a média deles.
A maior despesa com Assistência Social era, em 2014, a do município de São João
da Barra com valor anual de R$ 1.013, ou R$ 84,42 por mês por pessoa. A menor é a
do município populoso de São Gonçalo com despesa anual per capita de R$ 13.
Na análise sobre o IDHM dos 22 municípios se percebe uma boa evolução
entre 2000 e 2010, mas ela é de relativamente similar ao fenômeno observado em
todo o país. Considerando o critério que estabelece que o IDHM entre 0,500 e 0,599
é baixo; entre 0,600 e 0,699 é médio; de 0,700 a 0,799 é alto e de 0,800 para cima é
muito alto, se identifica que em 2000, a maioria (12) dos vinte e dois municípios tinha
IDHM médio, (9) IDHM baixo e apenas 1 IDHM muito alto, que era do município de
Niterói. No ano de 2010, o IDHM de Niterói continuou a ser o único muito alto, só que
17 municípios tinham passado a ter IDHM alto e 4 municípios com IDHM médio e
nenhum IDHM baixo. De certa forma, este conjunto de dados e indicadores sociais
descritos na tabela 6, permitem interpretar que mesmo com a melhoria das receitas
da maior parte destes municípios e do aumento das despesas com saúde e educação,
a melhoria destes índices - refletidos também no IDHM - é relativamente baixa, se
comparado à melhoria dos seus orçamentos.
Voltando à análise da área econômica, as parcelas das participações
governamentais sobre a produção de petróleo (royalties + participações especiais) em
2013, nesses 22 municípios, equivaliam a 80% de tudo que era pago a todos os
municípios fluminenses, reforçando a interpretação da Economia dos Royalties. Em
onze desses 22 municípios (metade), a receita dos royalties do petróleo foi expressiva
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entre 2010 e 2015. Por isso, vale observar sua evolução, que aponta variações ao
longo do tempo e uma mudança espacial importante.
Tabela 7 - Evolução da receita dos “municípios produtores” de petróleo no litoral
norte do ERJ.
Evolução das Receitas dos Royalties 2010 - 2015
Município
Niterói
Maricá
Cabo Frio
A. Cabo
A. Búzios
Rio das
Ostras
C. de Abreu
Macaé
Quissamã
Campos
SJB/Açu

2010
41,9
36,9
190,0
5,7
54,4
249,1

2011
64,4
68,5
245,8
26,5
64,8
330,3

2012
114,4
126,2
324,9
44,4
82,6
348,8

2013
138,4
152,1
329,8
44,4
84,1
326,0

2014
218,7
242,0
304,8
46,1
89,2
310,8

2015
248,6
285,7
128,4
26,8
44,2
138,2

72,1
410,5
90,5
1.016,0
203,0

99,7
482,2
94,4
1.235,6
251,5

112,0
538,6
106,9
1.354,2
233,2

121,0
516,4
94,7
1.303,2
228,7

110,2
542,6
95,1
1.208,3
237,0

50,2
343,4
54,6
618,4
159,2

Fontes: ANP e InfoRoyalties.

Em seis anos, em nove dos onze municípios, observou-se uma evolução das
receitas até 2012-2014, quando a crise dos baixos preços do petróleo atingiu os
municípios recebedores de royalties. Os royalties são pagos com base no volume de
barris produzidos bem como no valor do barril no mercado internacional. Entre esses
municípios, apenas dois tiveram crescimento de receita com os royalties do petróleo
mesmo tendo os preços do barril caído a até um quarto do que chegou a valer
anteriormente: Maricá e Niterói. O fato se explica por conta do aumento da produção
de petróleo e gás na Bacia de Santos (acima de Búzios) e nas reservas da camada
do Pré-sal. Assim, é possível identificar o movimento espacial produzido junto aos
municípios litorâneos e petrorrentistas fluminenses. Ao final de 2016, é possível
estimar que, em 2017, Maricá e Niterói já terão ultrapassado Macaé em parcelas
recebidas de royalties do petróleo e se aproximado do valor recebido por Campos dos
Goytacazes, que é o maior nesse tipo de arrecadação, não apenas do ERJ, mas de
todo o país. O fechamento de alguns poços e a redução das atividades na produção
de outros campos petrolíferos na Bacia de Campos contribuíram para a aceleração
desta movimentação que já traz repercussões identificadas sobre o território. No início
de 2017, a ANP previu que entre 2027 e 2028 os royalties de Macaé e Campos
reduzam para cerca de 10% dos valores de 2016.
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Somando-se as receitas de royalties de Macaé e Niterói, observa-se um
crescimento de R$ 78 milhões em 2010 para 534 milhões em 2015 da ordem de 670%.
Enquanto isso, a soma dos royalties recebidos por Arraial do Cabo, Cabo Frio,
Armação de Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e Macaé reduziu 25%, saindo
de R$ 981 milhões em 2010 para R$ 731 milhões em 2015. No Norte Fluminense, a
soma das receitas dos royalties entre Quissamã, Campos dos Goytacazes e São João
da Barra caiu ainda mais, 36%. Reduziu em valores absolutos de R$ 1,309 bilhões
em 2010 para R$ 832 milhões em 2015.
Mapa 16 - Evolução da receita dos royalties por 3 grupos de municípios do litoral norte
do ERJ.

Período 2010-2015. Elaboração autor. Fontes: ANP e InfoRoyalties

A partir destes dados e indicadores e dos movimentos gerados por este
processo, é necessário aprofundar a análise para interpretar esta dinâmica à qual, a
partir desta pesquisa, conferiu-se a denominação de Economia do Petróleo e
Economia dos Royalties em diferentes dimensões.
Para entender melhor o perfil socioeconômico e também a questão espacial
dessa faixa litorânea bastante influenciada pela tríade (petróleo-porto-indústria naval),
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é importante se apropriar de um duplo e interligado conceito. Aqui qualificado
ousadamente por dois verbetes: “Economia do Petróleo” e “Economia dos
Royalties”.311 Eles possuem potência não só para contribuir com a análise do que
ocorreu na região nos últimos anos, mas também para oferecer melhores pistas que
levem a compreender o presente e a traçar cenários para o amanhã. Os
pesquisadores que têm se debruçado sobre a região identificam o peso da economia
sobre outras dimensões. Porém, é relativamente comum haver interpretações
equivocadas a partir dessa mistura. Há aqui um esforço interpretativo por meio do qual
esta tese pensa estar colaborando para futuras análises.
A Economia do Petróleo é aquela cuja dinâmica está ligada às instalações e
infraestruturas que servem à extração de petróleo e ao seu apoio, como as instalações
portuárias, os estaleiros de montagem de sondas, plataformas e embarcações de
apoio e movimentação de cargas. Também se inserem aí as instalações das unidades
industriais de produção de peças e equipamentos para a indústria do petróleo
(perfuração, produção, circulação e beneficiamento), assim como todos os serviços
agregados a essas demandas. Ela tem uma imensa capacidade de arrasto, formando
uma cadeia acima e abaixo dessas atividades, que como já listado, envolve
construção civil de infraestruturas, portos, obras civis, montagens, dutos etc.; cadeias
de logística e transportes nas diversas modalidades (marítima portuária, rodoviária,
ferroviária, dutoviária e aeroviária) e indústria naval (estaleiros), entre outras.
A Economia do Petróleo envolve altos investimentos em capital fixo no território
ou em equipamentos e serviços, e tem enorme poder de alterar a dinâmica regional,
tanto econômica quanto social, ou seja, as territorialidades onde se instala, ou sobre
as quais exerce influência direta ou indiretamente. A Economia do Petróleo tende a
ser mais hierárquica e vertical sobre o ponto de vista espacial da cadeia produtiva. Já
sob a ótica da política e do poder, ela não consegue ser tão centralizadora ou
controladora tendendo à horizontalização como no caso brasileiro, em especial no
estado do Rio de Janeiro, ao longo do litoral, considerando tratar-se de extração
offshore, que demanda bases portuárias, e considerando ainda o fato de estarem a
Esse duplo e interligado conceito - ou verbetes: “Economia do Petróleo” e a “Economia dos
Royalties” — foi interpretado nesta pesquisa de doutoramento, apresentado orginalmente no artigo
publicado em setembro de 2015 na revista Espaço e Economia, Ano III, Nº 6: A ampliação da
fronteira de exploração petrolífera no Brasil é parte da geopolítica da energia: oportunidades e
riscos de inserção global em meio às novas territorialidades regionais e ao desafio da abundância
na economia dos royalties no Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: <
http://espacoeconomia.revues.org/1511>.
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sede da Petrobras e todas as demais petroleiras na capital fluminense, também junto
à costa sudeste.312
A Economia dos Royalties é derivada das receitas das participações
governamentais (quotas mensais e quadrimestrais) devidas à União, estados e
municípios. Essas receitas (rendas) são divididas em duas partes: as quotas mensais
e as participações especiais (PE). Essas últimas são pagas em função dos campos
com alta produção. Enquanto as quotas são mensais, as “participações especiais” são
pagas

em

parcelas

trimestrais. Com

o

tempo

estas

duas

participações

governamentais passaram a ser chamadas, genericamente e de maneira informal,
simplesmente de royalties do petróleo. Os royalties são pagos pelas empresas
exploradoras (produtoras) por cobrança e fiscalização da Agência Nacional de
Petróleo (ANP), conforme legislação nacional em vigor. Esta estabelece as regras e
os critérios de rateio entre os entes federados e outras instituições como a Marinha e
de ciência e tecnologia.
Na prática, a economia dos royalties deriva da economia do petróleo e,
portanto, não existiria sem a que lhe deu origem. Por isso, a economia do petróleo é
identificada como geradora da Economia dos Royalties. Como se vê a relação é
biunívoca, de dependência, da segunda em relação à primeira, sem que o inverso seja
verdadeiro. Mais importante ainda é identificá-la como uma renda, uma “petrorrenda”.
Ainda que seja chamada de Economia dos Royalties, tecnicamente ela deve ser vista
como é na realidade: uma renda. Renda vinculada a uma atividade produtiva e
geradora desse valor, que inclusive é pago tendo como base o valor do barril no
mercado internacional cotado em dólar americano. Na condição de renda
governamental, é administrada por governos e daí circula movimentando a economia.
Ao contrário da Economia do Petróleo, a Economia dos Royalties tende a ser
mais horizontal sob o ponto de vista espacial. Inversamente, na dimensão política, ela
hierarquiza o poder do gestor e controlador dessas significativas receitas. No estado
do Rio de Janeiro, especialmente nas cidades chamadas produtoras e consideradas
petrorrentistas (pelo recebimento das rendas do petróleo), é difícil dizer que uma
possa existir sem a outra, de forma exclusiva. Porém, é relativamente fácil perceber
Sobre este assunto vale retomar o subcapítulo 1.10.4 que tratou do tema sobre a
“desverticalização” do setor de óleo e gás em favor das corporações globais e fundos financeiros.
Sobre a horizontalização que se comenta aqui deve ser relembrado que ela é seguida pelo que foi
chamado de re-verticalização, através dos grandes oligopólios, hoje, em sua maioria controlados
pelos fundos financeiros internacionais.
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os entes federados nos quais há predominância ou hegemonia de uma ou outra
economia. Para aperfeiçoar e facilitar a interpretação desses dois verbetes —
Economia do Petróleo e Economia dos Royalties — foi elaborado um quadro com
representação matricial (Quadro 24 e Figura 41 com infográfico) dessas economias
vistas em distintas dimensões, em contraposição, para melhor compreensão da
descrição feita acima: Econômica - Espacial e Política - Social - Cultural:
Quadro 24 - Matriz Multidimensional da Economia do Petróleo e Economia dos
Royalties.
Matriz Multidimensional da Economia do Petróleo
& Economia dos Royalties no ERJ
Dimensão
Economia do Petróleo
Economia dos Royalties
(Geradora de riqueza)
(Petrorrentista)
Imensa capacidade de arrasto
Ela é arrastada. Não existe sem a
sobre outros setores;
Economia do Petróleo;

Econômica

Espacial

Política, Social
e Cultural

Envolve altos investimentos em
capital fixo sobre o território;

Vive das receitas das participações
governamentais pagas pela ANP;

Movimenta muito recursos
privados e tem forte receita ISS;

Mais movimentação de recursos do
setor público, basicamente: obras,
serviços e terceirizações.

Forma cadeia abaixo e acima de
sua atividade;

Não é desencadeadora porque
depende do arrasto;

Dinâmica ligada às instalações e
IE para extração; apoios de
diversas naturezas: base
portuária, estaleiros;
equipamentos, gestão: RH, TI,
compras, comunicação, etc.;

Dinâmica econômica baixa e limitada,
mais vinculada aos setores: comércio,
imobiliário, serviços e em muitos
casos de baixo valor agregado e de
contratação.

Envolve obras de construção
civil, montagens e puxa logística
para circulação e fluxos
materiais;

Envolve comércio, edificações casasapartamentos; locação, renda terra e
imóveis; empréstimos e agiotagem;

Empregos mais qualificados,
recebe mais migrantes e tende a
gerar mais desempregos.
Hierárquica, vertical e
centralizadora, em especial no
controle gerencial e finanças;

Empregos menos qualificados e
subemprego para população local.

Conexão nacional e global;

Conexão local/regional;

Alto poder em alterar dinâmica
regional, espacialidade e
territorialidade sobre sua área de
influência direta e indireta.

Baixa capacidade em alterar dinâmica
espacial, com exceção da expansão da
fronteira urbana e uso do solo com
especulação.

Modernização capitalista;

Tende a levar mais à dependência;

É fragmentada em termos econômicos,
atividades produtivas e serviços de
baixa complexidade;
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Política, Social
e Cultural

Poder político disputado com
forte viés econômico;

Poder político disputado com forte
viés econômico;

Exclusão dos “de fora”; grandes
demandas por moradia;

Contradições: programas
assistencialistas x emancipadores;

Arrasta mais demanda por
ensino profissionalizante;

Ensino mais geral, mais dependente de
bolsas. Por outro lado mais pesquisas;

Aculturamento pós-moderno.

Cultura de eventos.

Figura 43 - Infográfico da Matriz Multidimensional da Economia do Petróleo e
Economia dos Royalties.

Elaboração do autor (PESSANHA, 2015).

Esses dois verbetes possuem aplicação que pode ser conferida na análise dos
dados e indicadores levantados sobre o uso de território e sobre o comportamento
desta região delimitada pela faixa litorânea do ERJ da capital para o Norte do estado.
Por isso, vale observar dois núcleos que são fortes em uma e/ou em outra economia.
Macaé, base da Unidade de Negócios da Petrobras no Norte Fluminense é
predominantemente um município com Economia do Petróleo. Enquanto isso,
Campos dos Goytacazes, também no Norte Fluminense é município com a maior
receita de royalties em valores absolutos do Brasil, seria predominantemente um
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paradigma da Economia dos Royalties. Porém, tanto um município quanto outro
auferem receitas para os seus orçamentos da outra economia. Ainda assim, há
algumas diferenças. Macaé vive mais da dinâmica da Economia do Petróleo, mas tem
receitas significativas dos royalties.
Enquanto isso, em Campos dos Goytacazes, há uma predominância enorme
da economia dos royalties, mas proporcionalmente com menos rendas derivadas da
economia do petróleo. A mais significativa talvez seja a moradia e os gastos dos seus
habitantes que atuam nas plataformas ou que exercem o movimento pendular de ida
e volta, de seu domicílio em Campos para o trabalho em Macaé, ou quinzenalmente
nas plataformas da Bacia de Campos. Outro tipo de renda é a derivada de algumas
indústrias que vivem especialmente para fornecimento à Petrobras.
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A realidade

não é diferente na maioria dos outros municípios petrorrentistas da região, com a
predominância da economia dos royalties, como Rio das Ostras, Casimiro de Abreu,
Búzios e Cabo Frio ao Sul e Quissamã, Carapebus e São João da Barra, ao Norte.
Com o movimento das receitas dos royalties em direção ao Sul devido à maior
produção da Bacia de Santos, a Economia dos Royalties se movimenta, como
mostraram anteriormente a tabela da evolução e o mapa das receitas dos royalties.
Algumas dessas cidades que não estão na base da Economia do Petróleo
passaram a criar “Zonas Especiais de Negócio” (ZEN), de certa forma se esforçando
para espichar a cadeia produtiva e a economia do petróleo para seus territórios. Esse
movimento começou com Rio das Ostras e depois foi copiado, embora com nomes
diversos, no entanto com a mesma lógica de oferecer área (cedida ou alugada a
baixos custos) e/ou redução de impostos (isenções), com o objetivo de puxar uma
ponta da Economia do Petróleo para suas áreas, ampliando a dinâmica econômica.
O movimento parece interessante se retirada a parte da indesejável guerra fiscal, que,
porém, tende a evitar o adensamento e a concentração de atividades em uma única
área ou município. Além disso, amplia a integração entre as cidades, abrindo espaços
para o planejamento de políticas supramunicipais, infelizmente quase inexistentes na

Dois exemplos de empresas que em 2015, viviam especialmente para fornecimento à Petrobras: a
fábrica de origem alemã de tubulações em aços especiais, Schulz; e a Fundição Machado Viana
com fabricação de grandes peças e serviços de solda especial, e outras, na área de automação,
além de alguns outros serviços.
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região, apesar da grande integração com os movimentos das populações entre esses
municípios. 314
Nessa linha de análise entre as economias do petróleo e a dos royalties entre
os municípios, a situação de Rio das Ostras mostra que o esforço da criação da Zona
Especial de Negócio (ZEN) 2015, com quase 60 empresas — o que remete à ideia de
criação de uma segunda ZEN —, parece ter dado resultado no sentido de buscar um
encadeamento e um arrasto com a cadeia do petróleo no vizinho município de Macaé.
Outro caso recente que merece ser observado é o do município de São João
da Barra. Diferente do caso de Rio das Ostras, parece tender a ser similar ao que
Macaé viveu a partir da década de 80. O fato se dá por conta da instalação do Porto
do Açu e da base empresarial em seu entorno, que já apontam para uma dinâmica
ligada à Economia do Petróleo.
Esse fenômeno não se dá por planejamento, gestão governamental, nem de
ordenamento territorial, mas acontece por conta da instalação do Porto do Açu num
empreendimento desenhado pelo governo estadual em 2000/2001 e depois cedido ao
empresário Eike Batista, que o estrutura sob a forma privada com forte apoio público
e inicia a sua construção em outubro de 2007. Ainda em construção, o
empreendimento do Porto do Açu, com dois grandes terminais e uma área de 90 km²,
teve o seu controle acionário transferido para a holding Prumo Logística Global S.A, o
que ocorreu a partir da derrocada dos negócios financeiros e acionários do seu antigo
empreendedor, principiada em outubro de 2013, seis anos depois de iniciadas as
obras de implantação. Embora não tenha tido sua primeira fase encerrada,
gradualmente, em novembro de 2014, as atividades de exportação de minério foram
sendo empreendidas.
Assim, o Porto do Açu passou a ser parte da holding Prumo, que, por sua vez,
é controlada pelo fundo financeiro americano EIG (Global Energy Partners Company).
Junto ao terminal 2 do Porto do Açu, é instalado um cluster, atualmente com cinco
empresas de origem estrangeira ligadas à cadeia produtiva do petróleo para
fornecimento de equipamentos e serviços de apoio à exploração offshore. Junto ao
mesmo terminal, também está sendo instalada a empresa americana Edison Chouest
Offshore (Eco), que em abril de 2015 assinou contrato com a Petrobras após extenso
processo de licitação. A Eco foi contratada para atuar como base de apoio portuário
O assunto vai ser comentado adiante e consta do estudo do IBGE, 2015, Arranjos Populacionais e
Concentrações Urbanas do Brasil.
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para a movimentação de cargas na exploração offshore da Bacia de Campos, através
de 6 berços de atracação que estão sendo construídos.
Tais negócios ligados à relação petróleo-porto-indústria naval, instalados a
cerca de cem quilômetros de Macaé, permitem interpretar que ali está sendo
implantado um "novo hub de produtos e serviços da indústria petrolífera” no ERJ.
Algumas vantagens do Porto do Açu para a cadeia produtiva do petróleo estão
relacionadas à existência de grande extensão de píeres (ainda em construção); dois
terminais portuários licenciados; e uma grande retroárea litorânea.
A partir do conceito de Economia do Petróleo e Economia dos Royalties, fica
mais fácil interpretar o processo que vivem os municípios da região Norte Fluminense.
Tomando como base para análise os casos dos municípios de Campos, Macaé e São
João da Barra, verifica-se que o primeiro, Campos, constitui o maior município do
interior fluminense e o que detém a maior receita de participações governamentais
(royalties) no estado e no Brasil. Depois, o município de Macaé, base de nossa
análise, ligado à Economia do Petróleo, pela condição de sede da base operacional
da Bacia de Campos, embora também com vínculo à Economia dos Royalties.
Situação similar à que passou a ter, desde o segundo semestre de 2014, o município
de SJB, antes dependente da Economia dos Royalties, mas que, paulatinamente, por
conta das indústrias de apoio offshore instaladas junto ao Porto do Açu, passa a
ingressar na cadeia produtiva do óleo e consequentemente também à Economia do
Petróleo. Assim, com os dados do Caged/MTE, pode-se observar um detalhamento
na dimensão econômica a respeito da qualidade do emprego e da remuneração média
da força de trabalho por setor de atividades no período do 1º quadrimestre de 2015
(janeiro a abril) nesses três municípios:
Tabela 8 - Salário Médio de Admissão da Força de Trabalho 1º Quadrimestre
2015.
Salário Médio de Admissão

Setor

Extrativo Mineral
Indústria
Construção Civil
Serviços
Comércio

(1º Quadrimestre – jan. a abr. 2015 em Reais)

Campos
1.736
1.205
1.210
1.177
1.099

Fonte: Caged, MTE, mai.2015.

Macaé
4.695
1.917
2.144
2.112
1.160

São João da Barra
N/D
2.147
1.544
2.137
995
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Figura 44 — Distribuição espacial do salário médio de admissão da força de
trabalho dos municípios do Norte Fluminense que fazem parte do CEPR-RJ,
1º quadrimestre 2015.

Elaborado pelo autor a partir da Tabela Nº 8. Arte Maycon Morais.

A observação dos dados permite inferir alguns pontos que reforçam a
interpretação do movimento que ocorre na região que forma o Circuito Espacial do
Petróleo e dos Royalties: a) A preponderância da cadeia do petróleo na remuneração
média dos trabalhadores da Economia do Petróleo em Macaé, bem acima daquela
observada no mesmo setor em Campos. O setor extrativo mineral em Macaé referese ao petróleo, enquanto, em Campos, a outros minerais, especialmente areia e
pedras. b) A evolução gradual da remuneração média da indústria de transformação
em SJB (Porto do Açu) – R$ 2.147, quando comparada não apenas ao município de
Campos (polo regional) — R$ 1.205, mas também ao de Macaé — R$ 1.917, é muito
significativa. É o dado mais significativo dessa tabela. O fato reforça a hipótese da
expansão do circuito espacial do petróleo até o Porto do Açu; c) Fato similar é o valor
da remuneração média no setor de Construção Civil em SJB (R$ 1.544) superando o
valor médio da remuneração do setor em Campos (mesmo sendo polo regional) com
R$ 1210, embora inferior ao de Macaé com R$ 2.144; d) Na área de serviços, há o
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segundo dado mais significativo, embora essa seja uma área muito diversificada.
Trata-se muito possivelmente do arrasto da cadeia produtivo-logística (petróleoporto), com uma remuneração média em SJB (R$ 2.137) que chega a ultrapassar,
mesmo que pouco, a de Macaé (R$ 2.112), alcançando quase o dobro da
remuneração média de Campos, que registrou apenas R$ 1.177, onde o peso maior
está em ocupações relacionadas à área de Saúde; e) No setor de Comércio, os
salários são muito próximos e baixos. Ainda assim, é possível intuir que mesmo com
a chegada da Economia do Petróleo em SJB, juntando-se à Economia dos Royalties,
a remuneração média, ainda que próxima, continua inferior à de Campos, mas não a
de Macaé. O fato parece reforçar a hipótese de que Campos, sendo polo histórico e
concentrador do comércio na região parece ser arrastado pela maior dinâmica
econômica de SJB.
A realidade desse movimento merece continuar a ser observada, de forma
particular, a tendência da ampliação espacial da base de apoio offshore na região, na
direção Macaé-SJB. Assim, além de contar com uma pequena base no Porto do Forno
em Arraial do Cabo operado pela Triunfo e com a base da Petrobras em seu terminal
de Imbetiba em Macaé, a região ganhou um novo polo com o Porto do Açu, em SJB.
Na prática há uma extensão do corredor de fluxos materiais e de apoio às atividades
de exploração offshore, antes quase que totalmente concentrada no município de
Macaé. Ali, há quatro décadas, deu-se início a produção offshore de petróleo na região
Sudeste, ampliando sobremaneira a fronteira de exploração petrolífera no Brasil, e
agora, adensada pelo aumento das atividades de exploração offshore e onshore, uma
nova base acaba sendo instalada. Não é possível compreender esse fenômeno de
ocupação e de uso do território apenas localmente e nem regionalmente. A sua
explicação está na dinâmica global dessa cadeia produtiva e em sua forma de
instalação sobre o território. Esse é um fenômeno que carece de maior análise e
aprofundamento. Segundo Moraes (1985, p.3, apud da Silva 2013, p.73), os circuitos
espaciais de produção e os círculos de cooperação no espaço devem, então, ser
discutidos na ótica da mundialização do espaço geográfico e da globalização das
relações sociais de produção.
A integração de uma região não se dá apenas pelas vias de circulação mais
conhecidas como a rodovia, ferrovia e naval (ou marítima). Além delas, há uma forte
e maior base de movimentação de passageiros por helicóptero do Brasil, que é
também uma das maiores do mundo.
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Ao ponderar sobre a importância e sobre o volume do fluxo de pessoas entre
as unidades de produção offshore (plataformas, sondas, navios etc.) e o continente
nesta investigação, a preocupação de Milton Santos com o assunto foi logo recordada.
Em um de seus livros junto com Maria Laura Silveira, O Brasil - Território e sociedade
no século XXI, no capítulo VII com o título “Por uma geografia em movimento”, ele
expõe estatísticas e analisa a evolução dos fluxos aéreos, ferroviários, rodoviários e
aquaviários no país nas últimas décadas. Sobre o tema em si, os autores comentam
sobre o aumento da complexidade da escala geográfica no mundo em que “não basta
produzir, mas é indispensável pôr a produção em movimento, pois agora é a
circulação que preside à produção” (SANTOS, M.; SILVEIRA, M.L., 2014, p.167). A
observação e expressão são fortes para a principal relação que esta tese reforça entre
petróleo e porto. Porém aqui ela serviu para estimular a busca das estatísticas oficiais
sobre os voos de helicóptero para o desenvolvimento do trabalho offshore do qual
resultará a renda petrolífera. Esse volume e suas frequências explicitam o peso do
trabalho sobre o meio técnico-científico para a extração da mercadoria especial que é
o petróleo. Dados que sugerem outras observações e análises que complementariam
as observações da primeira parte desta tese.
Assim, as pesquisas de campo e documentais indicaram que o ERJ possui
quatro aeroportos (ou heliporto) que servem de base para o fluxo de trabalhadores e
gerentes nas atividades offshore: Jacarepaguá (Rio de Janeiro); Cabo Frio; Macaé;
Campos dos Goytacazes e o Heliporto da Petrobras no balneário de Farol de São
Tomé no mesmo município. Destes, três são operados pela empresa pública Infraero,
o Aeroporto de Cabo Frio pelo Grupo Libra, e o Heliporto do Farol de São Tomé pela
Petrobras.
Em 2015, um total de oito empresas de táxi aéreo operavam os serviços de
transporte de helicóptero do continente até as plataformas e navios315. A maior delas,
a Líder Aviação, faturou R$ 986,4 milhões em 2015.316 Contabilizando os dados do
Anuário 2015 da Infraero e as informações dos aeroportos particulares, é possível
Empresas que operam Táxi aéreo via helicóptero para o trabalho offshore de exploração de
petróleo no Brasil: Líder; BHS; Omni; Aeróleo; Atlas; Sênior; Helivia e Emar.

315

A Líder Aviação tem 58 anos de fundação, como sócio principal com 58% das ações o empresário
José Afonso Assumpção e o grupo Bristow, grande operador de helicópteros com ações na bolsa de
Nova York. Em 2015, a Líder Aviação faturou no Brasil R$ 986,4 milhões e um pouco mais de R$ 1
bilhão em 2013 e 2014. Matéria do Valor em 09/11/2016, p.B7. SOUZA, Marcos de M. Contrato com
russos ajuda Líder a diversificar carteira. Disponível em: <
http://www.valor.com.br/empresas/4770555/contrato-com-russos-ajuda-lider-diversificar-carteira>.
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afirmar que essas cinco bases tiveram cerca de 133 mil pousos e decolagens e cerca
de 1 milhão de passageiros transportados para essa atividade dentro do CEPR-RJ317.
É um número bastante expressivo, considerando que esse fluxo levou o Aeroporto de
Jacarepaguá, em 2015, a ser o 9º mais movimentado do país; Macaé, o 13º; e Campos
dos Goytacazes, o 25º em movimento por aeronaves. Em nível nacional outras três
bases de apoio heliportuárias importantes são utilizadas para as atividades de
exploração de petróleo offshore no litoral brasileiro: ao Norte no Aeroporto de Vitória,
ES, e, ao Sul, o Aeroporto Estadual de Itanhaém318, SP, operado pelo Departamento
Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) e o Aeroporto de Navegantes, SC.
Tabela 9 - Movimento nos aeroportos do ERJ que atendem à exploração de
petróleo no estado, 2015.
Movimento nos Aeroportos do ERJ que atendem à exploração offshore de
petróleo
Aeroporto
Pousos / Decolagens
Embarques /
Desembarques
Campos - SBCP
20.508
192.167
Macaé - SBME
54.718
443.615
Jacarepaguá-Rio - SBJR
62.679
200.570
Farol São Tomé
20.000*
240.000*
Cabo Frio
9.000**
200.000**
Total
166.905
1.276.352

Obs.: Os dados do Heliporto do Farol de São Tomé* estão estimados a partir do limite de
capacidade do terminal previsto em 20 mil passageiros/mês. Os dados do Aeroporto de
Cabo Frio foram estimados a partir das informações do Grupo Libra e seu site.
Fonte: Infraero, Grupo Libra e Petrobras.

Estudos sobre demandas de voos, tipos de aeronaves e bases para a
movimentação de helicópteros podem ser vistos na dissertação de mestrado de 2011,

Fontes: Anuário 2015 da Infraero. Disponível aqui: <http://www.infraero.gov.br/images/stories/
Estatistica/anuario/anuario_2015.docx >. Grupo Libra - Libra Aeroportos:
http://www.grupolibra.com.br/pg/136/libra-aeroportos--cabo-frio/libra-aeroporto-cabo-frio-institucional>. Petrobras. Os valores de 133 mil pousos/decolagens e 1 milhão de passageiros foram
obtidos com a estimativa de que o movimento destes terminais são de cerca de 80% de todo o
movimento, segundo gerentes de empresas que atuam na prestação destes serviços.
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O Aeroporto Estadual de Itanhaém, SP, é o que tem o movimento mais significativo em apoio às
atividades offshore, possuindo um terminal de 900 m², onde a Petrobras investiu R$ 14 milhões em
2014 para a movimentação de passageiros em direção às unidades instaladas na Bacia de Santos,
SP. Em 2015, segundo o DAESP, o aeroporto movimentou 14.379 passageiros em 15.044 pousos e
decolagens de aeronaves. Estatística disponível em: < http://www.daesp.sp.gov.br/estatisticadetalhe/?id=10882 >.
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na Coppe/UFRJ. 319 O planejamento de necessidade de bases heliportuárias segue o
esquema abaixo, apresentado pela mesma autora Nathália da Silva Sena:
Figura 45 - Planejamento de Rede Logística de
Transporte Aéreo de Pessoas para Atividades de
Exploração e Produção de Petróleo Offshore em Bacia
Marítima Utilizando Programação Inteira Mista. 2011.320

Detalhes sobre a movimentação de helicópteros, tipo, número de passageiros, demandas, etc.,
pode ser visto na dissertação de mestrado. Disponível em:
http://objdig.ufrj.br/60/teses/coppe_m/NathaliaDaSilvaSena.pdf
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Fonte: Fonte: Dissertação de mestrado. Fig. 10. P.21. SENA, Nathália da Silva (2011). Dissertação
de mestrado no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, COPPE-UFRJ.
Disponível em: http://objdig.ufrj.br/60/teses/coppe_m/NathaliaDaSilvaSena.pdf.
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Figura 46 - Bases para movimentação de helicópteros para passageiros
na atividade offshore.321

Além do ar, por baixo da terra fluem mercadorias oriundas das reservas do
ambiente offshore. Consequentemente, esta região no entorno da produção de
petróleo offshore no Norte do ERJ tem outras articulações modais relacionadas à
cadeia de exploração de petróleo. São os pipelines ou as dutovias: oleodutos e
gasodutos. É uma malha extensa e densa e pouca gente conhece. De Macaé partem
e chegam vários dutos levando óleo para ser processado nas refinarias. Também se
envia gás natural recebido dos poços e campos da Bacia de Campos e, mais
recentemente, do pré-sal na Bacia de Santos. O município de Macaé, dessa forma,
transformou-se, de 2015 para 2016, no maior polo de processamento de gás natural
do país segundo a própria Petrobras.322 Abaixo encontram-se detalhadas as
estruturas de pipelines, com apresentação de tabelas, figuras e mapas dos oleodutos
e gasodutos que passam pelo território do ERJ.
Fonte: SENA, N. 2011. Dissertação de mestrado da UFRJ em 2011. Figura 16, p.55. Além das
bases helicoptuárias existentes, o estudo levantava em 2011, a possibilidade de outras alternativas
(arbitrado de 1 a 7). Nesse mapa não constava o aeroporto de Bartolomeu Lisandro de Campos dos
Goytacazes, porque o seu uso pela Líder Aviação só foi retomado em julho de 2012, data posterior
à divulgação da pesquisa. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/60/teses/coppe_m/
NathaliaDaSilvaSena.pdf>.

321
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Referência consta do Relatório de Administração 2015 TAG — Subsidiária da Petrobras.
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Quadro 25 - Ramais de oleodutos no ERJ. Fonte: Transpetro – Subsidiária da
Petrobras. Dados do site e Relatório anual de 2015.
Tabela de oleodutos no ERJ
Denominação

OSDUC
OCAB
OSRIO
OSVOL
ORBIG
ORBEL
ORBEL-II
Campos
Elíseos- Reduc
Ilha D’Água Reduc
Oleoduto GLP
Reduc

Origem/
Destino
T. Cabiúnas Reduc
Barra do Furado/
Cabiúnas
Guararema (SP)
– Reduc (D.
Caxias)
T. Japeri – V.
Redonda
Angra dos Reis –
Campos Elíseos
T. Campos
Elíseos – Regap
(Betim-MG)
T. Campos
Elíseos – Regap
(Betim-MG)
Campos Elíseos
– Reduc
T. Ilha D’Água B.
Guanabara Reduc
T. Ilha Redonda Reduc

Extensão
(Km)
180

Outras

características

Trajeto

67

2 dutos 10” e
32”
38”

Macaé-D. Caxias

373

16” e 12”

S. J.
Campos/VR/Japeri

58

10”

Japeri-V. Redonda

123

38”

A. Reis-V. Redonda

364

18”

D. Caxias-Betim/MG

358

24”

D. Caxias-Betim/MG

02

5 dutos: 10”;
16”; 26” e 40”

Duque de Caxias

14

9 dutos: 14” a
32”

Baía Guanabara-D.
Caxias

18

8”

Baía Guanabara-D.
Caxias

Quissamã-Macaé

Elaboração do autor.

São dez os trechos de oleodutos no ERJ que perfazem um total de 2.230
quilômetros no ERJ até SP (Guararema). Como se pode ver no Quadro 24, alguns
trechos possuem dois ou mais dutos: os oleodutos são também chamados de midistream, a etapa entre a produção up-stream e o beneficiamento e a distribuição, o
down-stream. Os dois primeiros oleodutos da lista apresentada são da região. Os
demais envolvem a ligação dos sistemas portuários da Baía de Guanabara com a
Reduc e SP. Eles estão vinculados (interligados) aos terminais e reservatórios de
petróleo da Petrobras.
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Figura 47 - Localização espacial geral dos oleodutos no ERJ.

Fonte: Transpetro – Subsidiária da Petrobras323.

Segundo o Anuário 2014 da ANP, em 2013 o Brasil contava com 601 dutos
destinados à movimentação de petróleo, derivados, gás natural e outros produtos,
perfazendo 19,7 mil km.324 Assim, o ERJ, com 2.230 km de oleodutos (petróleo e
derivados), possuía em 2014 o equivalente a 28,2 % do total de 7.900 km de oleodutos
no Brasil.

Fonte: Transpetro, subsidiária da Petrobras. No mapa se pode ver a centralidade de dois pontos
(polos, no ERJ. Uma na capital e região metropolitana (Rio de Janeiro e Duque de Caxias e o outro
na Unidade de Processamento de Gás Natural no município de Macaé, dentro do CEPR-RJ. A
interligação dos ramais vai para outros estados como ao sul com São Paulo, ao norte com o estado
do Espírito Santo e a oeste com o estado de Minas Gerais. Disponível em:
<http://www.transpetro.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A9D2AFC47DB274001489D
B3F3882241>.

323

Desse total de ramais de gasodutos, 150 dutos (14,3 mil km) eram destinados ao transporte e 451
(5,4 mil km) à transferência. Para a movimentação de gás natural, havia 110 dutos, (gasodutos) com
extensão de 11,7 mil km, enquanto para os derivados eram 422 dutos, totalizando 5,9 mil km.
Outros 32 dutos, com quase 2 mil km, destinavam-se à movimentação de petróleo, e os 76 km
restantes, compostos por 37 dutos, eram reservados à movimentação dos demais produtos, tais
como etanol e solventes.
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Quadro 26 - Ramais de gasodutos no ERJ. Fontes: TAG - Subsidiária da Petrobras.

Ramais de gasodutos no ERJ
Origem/
Destino

Extensã
o
(Km)

Denominaçã
o

Ano

Gasduc I

1982

Cabiúnas/Reduc

184

GasDuc II
GasDuc III

1996
2010

Cabiúnas/Reduc
Cabiúnas/Reduc

182,1
181

GasVol

1986

GasVol
Gascab I
Gascab II
Gascab III
Enchovão
GasCav

1986
1982
2002
1982
1982
2008

V. Redonda – V.
Redonda
Reduc/V. Redonda
B.Furado/Cabiúnas
B.Furado/Cabiúnas
B.Furado/Cabiúnas
Cabiúnas - Macaé
Cabiúnas-Macaé /
Vitória-Serra
2 trechos: LulaPlataforma de
Mexilhão + Plataforma
de Mexilhão à UTGCA
Campo Iracema (Bacia
de Santos) Cabiúnas –
Macaé (Bacia de
Santos)
Campo Franco – Bacia
Santos - Comperj
LI Ibama 08/09/15

Rota 1*

Rota 2**

Rota 3
Rota 4*
(Projeto SP)
Guapimirim
– Itaboraí *
Guapimirim
– Comperj II

2011

2014
/
2016
(201
6/
2017
)
(201
7)
(201
6)
*Em

Licitaç
ão

Bacia de Santos-SP
(Grupo Cosan)
Guapimirim/
Itaboraí
Guapimirim – Comperj
– Itaboraí
Escoamento do gás
refinado nas unidades
de processamento
(UPGNs) do Comperj

5,5
95,3
67
67
67
05
303

359
383
401
232
(184+48
)

11 km

11 km

Outras

característ
.
Dimensão
ou Cap.
Escoam.

16”
NI
20”
38”
40 – 25
Mm³/dia
18”
18”
20”
22”
18”
28”

Trajeto

Macaé/D. Caxias
Macaé/D. Caxias
Macaé/D. Caxias
V. Redonda – V.
Redonda
D. Caxias-V. Redonda
Quissamã-Macaé
Quissamã-Macaé
Quissamã-Macaé
Cabiúnas-praia
Macaé-Campos-Serra

18” e 34”
Cap.
10Mm³/di
a
18” e 34”
Cap.
13/16
Mm³/dia
20” – 22”
18/21
Mm³/dia

UTGCA Unidade de
Tratamento de Gás
Caraguatatuba

16
Mm³/dia
17
Mm³/dia
17
Mm³/dia
Mesma
faixa
Servidão.

B. Santos - Cubatão

Será
interligad
o ao
Gasduc III

Santos (Bacia Santos) Macaé (Bacia de
Campos)
Offshore – Praia Jaconé
– Itaboraí

Baía de Guanabara
Comperj-Itaboraí – até
conexão com GasDuc
III***

+/1.800
km
Relatório de Administração 2015. Anuário 2015 da ANP. Elaboração do autor.
* Ainda será licitado pelo MME dentro do Plano de concessão de dutos – PEMAT. O ramal Rota 1 é
instalado apenas no estado de São Paulo.
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Na lista do quadro acima constam dezesseis ramais. O primeiro foi instalado
no início da década de 80 para levar o gás da Bacia de Campos para ser processado
em Duque de Caxias, junto ao Polo anexo à Refinaria (Reduc). Em 2002 e 2010, novos
ramais em paralelo foram sendo acrescidos. Em 2008, a extensão foi na direção norte
até o Espírito Santo, de onde segue para a Bahia. De 2011 em diante os novos ramais
já saem da Bacia de Santos (os mais extensos), onde a produção de gás é
proporcionalmente mais forte que na de Campos. Através dos ramais Rota 1, Rota 2
(já em funcionamento) e rotas 3 e 4 (respectivamente em instalação e projeto), o
movimento de processamento de gás fez o caminho inverso da Bacia de Santos para
Macaé. Com a produção nas reservas do pré-sal, a oferta de gás natural tende a
crescer, passando os ramais de escoamento e de distribuição, dessa forma, a ter mais
importância econômica. O Mapa 17 dá uma melhor visão espacial da distribuição dos
ramais desses gasodutos por toda a região sudeste para além do ERJ.
Mapa 17 - Malha de gasodutos da região sudeste em 2015.

Fonte: TAG – Subsidiária da Petrobras. Relatório de Administração 2015.
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Em outubro de 2016, a Petrobras tomou a decisão de vender parte de sua
malha de gasodutos dentro do seu chamado Plano de Desinvestimentos. Para isso,
criou-se uma empresa (Nova Transportadora Sudeste – NTS) com cerca de 2,5 mil
quilômetros a partir do desmembramento dos ramais do restante do país, a qual era
toda administrada pela sua subsidiária Transpetro. Assim, fundos financeiros
estrangeiros, liderados pelo canadense Brookfield, adquiriram essa imensa malha de
gasodutos da região. 325 Duas figuras e um mapa a seguir permitem ver mais detalhes
sobre a interligação dos ramais de gasodutos no ERJ.
Figura 48 - Detalhes dos ramais dos gasodutos saindo da região
metropolitana do ERJ.

Fonte: Petrobras.

Mais informações sobre a venda da Malha de gás da região Sudeste da Petrobras podem ser
vistas em matéria do site G1 em 8 set. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/
negocios/noticia/2016/09/petrobras-conclui-negociacao-para-venda-de-malha-de-gasodutosnts.html>.
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Figura 49 - Localização das interligações com UTEs, Terminais
Portuários e Hubs a partir da região metropolitana do ERJ.

Fonte: Petrobras.

Mapa 18 - Mapa resumido da interligação dos gasodutos campos do pré-sal até os
terminais no continente, onde o gás natural é processado

Fonte: TAG, empresa subsidiária da holding Petrobras.
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A observação espacial nos mapas permite identificar claramente que os
gasodutos se interligam especialmente no litoral fluminense, mas se espalham para o
ES e SP, no litoral Sudeste, além de MG, na direção do interior. A centralidade já
conhecida deve ser vista e analisada junto do adensamento dutoviário e de unidades
de processamento, e em seguida de bombeamento, que elas exigem para a circulação
do gás natural.
Foto 29 - Dois ramais de gasodutos e mais dois de oleodutos no trecho MacaéDuque de Caxias-Reduc (GASDUC I e II) dentro do CEPR-RJ.

No total, mais dois ramais de oleodutos, mesmo trecho (OSDUC I e IV), cortando a rodovia federal
BR-101, km 185, a ferrovia Vitória-Rio e a Unidade de Conservação Federal, Reserva Biológica União
(em Casimiro de Abreu e Rio das Ostras). São os eixos de circulação material, com cinco modais que
se estendem por boa parte do Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties do ERJ. Eles mostram o
cruzamento das infraestruturas que configura a “intermodalidade” na circulação da mercadoria:
pipeline-rodovia e ferrovia. Nesses eixos se dá o fluxo material e de pessoas: BR-101 Ferrovia VitóriaRio; Gasodutos; Oleodutos e Linha de Transmissão de Energia Elétrica. Trata-se do que Milton
Santos chama de uma rede técnica territorial (1999, p.9). Outros trechos e ramais de gasodutos e
oleodutos tangenciam e cortam a rodovia, ferrovia e outras unidades de conservação, como a
Reserva Biológica Poço das Antas e APA da Bacia do Rio São João, Mico Leão Dourado, nos
municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Uma “amarração dos eixos de circulação” do CEPRRJ difícil de ser percebida pelos que não acompanham diretamente a dinâmica da ocupação territorial.
Foto do autor em 22 nov. 2016.
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Foto 30 - City Gate da Tapera, da Gas Natural Fenosa (ex-CEG) em
Campos dos Goytacazes.

Segundo a ANP, city gate é um conjunto de instalações destinado a entregar gás
natural. A partir dele há a distribuição de gás natural para diversos ramais no
município. Esse city gate está localizado na BR-101, km 70 e possui o nome da
localidade. O City Gate da Tapera se interliga no km 82 da BR-101 com o ramal do
gasoduto Gascav que interliga o terminal de processamento de gás natural em
Cabiúnas, Macaé, com Vitória, no estado do Espírito Santo. Foto do autor no campo
em 22 nov. 2016.

Foto 31 — Passagem do ramal do gasoduto Gascav pelo município
de São Francisco do Itabapoana, no extremo norte do ERJ, em área
acima da delimitação feita por tese para o CEPR-RJ, que segue em
direção a Vitória, ES, e depois Bahia.

Foto de Romeu e Silva Neto, em 13 nov. 2016.
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Vale registrar como essa incrível malha dutoviária de petróleo e de gás
(oleodutos e gasodutos) cresceu e se expandiu em pouco mais de três décadas
ligando a produção e os terminais portuários até os reservatórios e/ou estes até as
plantas industriais para o beneficiamento, considerando que o petróleo tem o marítimo
como principal modal.
Como infraestrutura vinculada à cadeia do petróleo e à tríade, conta-se ainda
com os terminais ou reservatórios de armazenamento de petróleo e gás natural (GN)
ou liquefeito (GNL) e derivados. Eles operam no circuito produtivo, geram impostos
para as escalas de governo e alteram o território. Devido aos riscos, normalmente não
se situam próximos às áreas urbanizadas e nem de moradias. Como se verá na tabela
a seguir, a maior parte destes reservatórios, como acontece em todo o mundo, estão
próximos aos terminais portuários (já visto no segundo capítulo da tese), por ser este
o local de desembarque, considerando que a maior parte do petróleo é transportada
por via marítima. Além disso, serão encontrados reservatórios de petróleo e de
derivados junto às indústrias de refino ou petroquímicas, que transformam o produto
conforme os usos e as demandas.
Desse modo, não é difícil identificar os dois tipos de território onde essas
infraestruturas estão instaladas no ERJ. A maior parte dos casos encontra-se junto
aos terminais no cluster portuário da Baía da Guanabara e em outros dois, isolados,
um em Macaé (que recebe a produção da Bacia de Campos) e outro em Angra dos
Reis. Além destes, há aqueles próximos à Reduc e ao grande centro de consumidores
de derivados do ERJ e SP. Como pode ser visto, a maior capacidade desses terminais
de petróleo está nesses três citados acima.
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Quadro 27 - Relação dos Terminais (reservatórios) de petróleo instalados no ERJ.
Elaboração do autor.
Terminais (reservatórios) de petróleo, derivados e GNL instalados no ERJ
Denominação
Japeri

Tipo Tanques Capacidade
O que armazena e
A/T
(m³)
atendimento
Abastecimento Term.
T
7
38.588

Angra dos Reis

A

17

Regaseificação
B. Guanabara (GNL)

A

8

Cabiúnas (Macaé)

T

12

Campos Elíseos (D. Caxias)

T

10

845.577 (p)
+
132.489 (d)
978.066 (T)
17.194
14 milhões
m³ /dia
485.198
483.928 (p)
+
68.364 (d)
552.292 (T)

VR com Diesel e
gasolina

Abastecimento Reduc e
REFINARIA Gabriel
Passos (MG)
Abastecer oleodutos e
UTEs
Recebe Bacia Campos
envia Reduc
Recebe de A. Reis,
Macaé e Ilha D´água e
abastece Refinaria
Regap

Ilha D’água

A

18

165.066

Ilha Redonda

A

5

33.563

Rio Caju – Tequimar (exUnião)
Rio Exxon Mobil
I.
Governador

A

24

17.245

Importação e
exportação (cabotagem)
de derivados
Interligado Reduc
Cabotagem importação
e exportação GLP,
butadieno e propeno
Derivados e etanol

A

14

33.509

Derivados e etanol

Volta Redonda

T

Álcool/diesel/gasolina.
Fornecimento,
distribuidoras. Recebe
óleo p/caminhões
p/CSN
Fonte: Transpetro, subsidiária da Petrobras. PS.: A ou T (Aquaviário ou Terrestre).

9

28.137

Partes desses reservatórios, além de petróleo e derivados (especialmente, mas
não exclusivamente, gasolina e diesel), também armazenam biodiesel e álcool. Para
se ter uma dimensão do que significa esta capacidade de armazenamento instalada
no ERJ, segundo o Anuário da ANP 2014, o Brasil em 2015 possuía um total de 103
terminais (reservatórios) de petróleo, derivados e etanol. Só de petróleo e derivados
são 94 mais 9 Centros Coletores de Etanol (um no ERJ, em Campos, com 2 tanques
e capacidade de 10.000 litros). Os reservatórios de petróleo e derivados estão
divididos entre os Terminais Aquaviários (maioria) com 57 e 37 terminais terrestres.
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Seis terminais aquaviários dos 57 estão no ERJ. Entre os terminais terrestres,
quatro de um total de 37 no país estão no ERJ, onde se encontra também um total de
124 tanques de petróleo e derivados. Sobre a capacidade atual dos reservatórios,
esses dez terminais no ERJ totalizam 2.148.005 litros ou m³, ou, 2,17 milhões de litros
de óleo e derivados no ERJ. Só dois terminais não são da Petrobras. O ERJ com
2.148.005 litros ou (m³) de capacidade de armazenamento tem, dessa maneira, o
equivalente a 16,4% da capacidade de todo o país. A movimentação de cargas para
os terminais gera ICMS para o estado, quando feita no mar, e ISS para os municípios
por serviço de armazenamento e movimentação.
O terminal de maior capacidade do Brasil é o de S. Sebastião, SP, com
capacidade total de armazenamento de 2.069.313 litros (m³), sendo 1.528.304 litros
(m³) de petróleo e 541.009 litros (m³) de derivados. No ERJ, o terminal de maior
capacidade é o de Angra dos Reis com o total de 978.066 litros (m³), sendo 845.577
litros (m³) de petróleo e 132.489 litros (m³) de derivados.
A capacidade total de armazenamento de petróleo e derivados em terminais
aquaviários (9.321.2013 litros) e terrestres (3.755.041), no Brasil, é de 13.076.244
litros (m³) — 13 milhões de litros (m³). O ERJ tem, então, com 2.148.005 litros (ou 2,1
milhões de litros) de capacidade, 16,4% da armazenagem total do país.
São Paulo tem um total de 23 terminais, 9 aquaviários e 14 terrestres, que
totalizam 749 tanques e uma capacidade total de armazenamento de petróleo e
derivados de 5.152.600 litros (5,1 milhões de litros), equivalentes a 39,4 % do Brasil.
Também no litoral da região Sudeste, o estado do Espírito Santo possui um total de 5
terminais, todos aquaviários (com 40 tanques e uma capacidade total de 190.568
litros): Aracruz – 104.675 (9); CPVV – 1.504 (3); Hiper Petro – 3.200 (2); Oiltankimng
– 70.189 (23) e Transpetro – 11.000 (2). Este estado possui menos de 10% da
capacidade de armazenamento do ERJ.
Concluindo, o ERJ possui dez terminais, sendo 4 aquaviários e 6 terrestres, o
equivalente a 16,4% de todo o Brasil, enquanto o ES conta com 10%. SP possui uma
capacidade de armazenamento 50% maior que o ERJ e ES somados. Juntos os três
estados possuem ¾ de todos os terminais de reservatório de petróleo no país. Embora
isso se explique pela presença das refinarias e também pela concentração da
demanda, os números ajudam a entender aquela disputa tributária que resultou na
legislação dos royalties, na elaboração da CF em 1988.
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3.4 Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties no ERJ (CEPR-RJ)

Diversos indicadores instalados nessa fração do território do ERJ e vinculados
às atividades “petróleo-porto-indústria naval” foram apresentados. Eles se referem a
instalações, bases produtivas, operacionais, bases de logística, receitas dos
municípios, empregos etc. A partir deles, é possível identificar nessa faixa do litoral do
ERJ a existência de uma integração. Uma relação que foi se formando ao longo de
quase quatro décadas e, de forma mais intensa, nesta última de grande expansão das
atividades do setor petróleo e portuário. Trata-se de uma colossal estrutura que
continua se expandindo em termos de intensidade e de uso espacial do território.
Mesmo que a coleta de dados tenha sido bastante rica em detalhes em relação
aos tipos de instalações e usos, não há nada de tão especial que já não fosse
conhecido, mesmo que mais fortemente por aqueles que atuam no setor. Porém, um
olhar mais apurado para o “conjunto da obra”, numa perspectiva mais geral e
totalizante, até então não havia sido interpretado. A visão espacial mais ampla permite
interpretações sobre o uso deste espaço relacionado a estes “sistemas” ou “cadeias”
de negócios (extrativas, produtivas e de circulação e fluxo materiais e de pessoas).
A interpretação sobre a forma de uso que é produtora de novas territorialidades
e de constituição de regiões (ou regionalidades) pode envolver um debate no campo
da economia industrial, sob o ponto de vista da macroeconomia e da política, mas
também no campo espacial da geografia econômica e/ou regional. A pesquisa
empírica traz evidências sobre a relação entre as bases produtivas e as infraestruturas
de logística e sociais que operam sobre o território e a região pesquisada.
De forma bastante resumida, no campo da economia industrial se poderia
interpretar que essa faixa do litoral fluminense mais pesquisada seria um cluster, na
acepção descrita por Britto (2000). Cluster entendido aí como um agrupamento de
empresas ligadas por características semelhantes que usam territórios contíguos e
colaboram entre si. Visam à obtenção de ganhos de eficiência e outras
“externalidades” a partir da aglomeração de empresas em determinada região
geográfica. Neste caso, a colaboração dentro da tríade seria discutível, assim como a
extensão do “território usado”.
Alguns atribuem o conceito de cadeias produtivas, segundo o qual os
empreendimentos atuam para além do mercado direto entre produtor e consumidor,
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mas a cadeia pressupõe a divisão do trabalho entre as empresas e ampla
interdependência embora separadas verticalmente, além de especializadas. Tendem
a ser de um único setor econômico e com intervalos chamados pelos economistas de
setores consecutivos. Um complexo, por outro lado, integraria as cadeias, que tendem
a ser mais interpretadas como vinculadas a uma única matéria-prima como base,
mesmo que a denominação de complexo logístico-industrial seja usada informalmente
por grupos empresariais ou consórcios para empreendimentos do tipo MIDAs
(Maritime Industrial Development Areas) ou ZIP (Zona Logística Industrial. Esses
últimos conceitos já incorporam mais a questão espacial no campo da geografia
econômica. Há ainda quem prefira nomear a articulação empresarial mais ampla e
densa de sistema logístico-industrial.
É nesse percurso, mesmo considerando que os vários conceitos tenham
relação mais ou menos estreita, com o esquema produtivo que a tríade “petróleoporto-indústria naval” aponta, que se pretende realçar e agora chamar a atenção para
o aspecto espacial: as características que definem o uso corporativo e dão
conformações ao território, além de alterar a região ou a regionalidade. Compreendese, desse modo, que se evidencia e se trata de um Circuito Espacial de Produção.
É fato que este conceito até aqui está mais ligado à produção industrial por
cadeias mais “clássicas” da produção em massa e por setor: calçado, bebidas etc. Em
relação ao ERJ, a essa faixa litorânea, iria um pouco além da produção em si, porque
envolve, como se tentou mostrar, a Economia dos Royalties para além da Economia
do Petróleo, sabendo que a primeira é consequência da segunda. Tenta-se, a partir
disso, demonstrar como uma interligação entre cadeias produtivas ou complexos
levam, espacialmente, a transformações em diversas dimensões.
A primeira referência e análise sobre o conceito dos Circuitos Espaciais da
Produção foi de Sonia Barrios326, no livro que escreveu em 1986 junto com outros oito
autores A construção do espaço327, no qual o primeiro capítulo é de sua autoria. Nele,
Barrios (1986) trata das práticas econômicas relacionadas ao espaço. Aborda também
as práticas políticas, as relações de dominação, a ideologia, a cultura e o papel do
Estado considerando o espaço como condicionante dos processos sociais. Neste
Sonia Barrios é uma pesquisadora e professora brasileira que atua há muito tempo em Caracas,
na Universidade Central da Venezuela, onde foi coordenadora de estudos de pós-graduação e do
doutorado em Estudos do Desenvolvimento.

326
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Fonte: BARRIOS, et al., (1986). A Construção do Espaço. Nobel. São Paulo.
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ponto, Barrios chega a sugerir um “novo esquema metodológico para o estudo do
espaço construído nos países capitalistas subdesenvolvidos” e insiste em afirmar,
entre os critérios teóricos, o fato de a produção do espaço ser um fato técnico em sua
aparência, porém social em sua essência. No texto Barrios não trata dos circuitos
espaciais da produção. Porém, no penúltimo capítulo dessa publicação, com o título
“Circuitos espaciais da produção: um comentário”, o geógrafo Milton Santos abre seu
artigo citando o Centro de Estudios del Desarollo da Universidade Central da
Venezuela (CENDES). Segundo Santos, o CENDS “realizou importante pesquisa
teórico-empírica sobre o tema, a partir do conceito de “circuitos de acumulação
regional”. Logo adiante, Santos cita Barrios como autora do conceito de circuitos
espaciais da produção:
Os circuitos de produção e acumulação se estruturam a partir de uma
atividade produtiva definida como primária ou inicial e compreendem “uma
série de fases ou escalões correspondentes aos distintos processos de
transformação por que passa o produto principal da atividade até chegar ao
consumo final”. A essa primeira definição Sonia Barrios acrescenta, para
completá-la: “uma atividade pertencerá a um dado circuito quando seu
insumo principal provier da fase anterior do mencionado circuito; caso
contrário, considera-se que a partir desse ponto se desenvolve outro circuito,
que deve ser analisado separadamente”. (SANTOS, 1986, p.121)

Por esse entendimento, o conceito de Circuito Espacial de Produção não
diferiria muito do usado na Economia Industrial chamado de clusters, como
resumidamente descrito acima. Barrios, citada por Santos, propôs, inclusive, uma lista
com 25 circuitos, desde atividades agrícolas e extrativas até industriais. Um desses
circuitos é o de “petróleo e gás natural”. Nesse texto, Santos (1986, p.122) alerta que
haviam ficado de fora da lista as atividades de intermediação e de produção intelectual
“reunidas sob a denominação comum de terciário”.
A partir daí, Santos, se apoiando ainda em Barrios, segue aprofundando e
ampliando a fundamentação e as características dos circuitos espaciais de produção,
especificando que “a apreensão da problemática espacial supõe a diferenciação de
três classes de fenômenos com ela relacionados: A configuração espacial (...); a
organização social do espaço (...); os fluxos de pessoas, bens, dinheiro e informação,
principais responsáveis pelo fenômeno da configuração espacial, inclusive da
urbanização... enfim, a organização social do espaço”. Sobre os circuitos também,
Santos e Barrios tratam do “subcircuito regional de acumulação”, “vinculação direta e
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indireta”, “relações técnicas e econômicas”, “capital fixo e circulante”, “circuito de
ramos, circuitos de firmas (holding) e circuitos territoriais” etc.
Nesta última classificação “circuitos territoriais”, há muita semelhança com o
fenômeno aqui pesquisado em que a projeção dinâmica da exploração de petróleo
offshore arrasta a tríade produtiva para constituir o circuito sobre o território ou sobre
o espaço visto como um produto social. Assim, não se trata apenas da dimensão
econômica. Santos (1986, p.129) afirma que aquilo que se denomina “circuitos
territoriais” ou “circuitos espaciais” está longe de poder oferecer a compreensão do
espaço tal como ele é, socialmente construído e dinamizado pela sociedade em
movimento. “Os circuitos espaciais nos dão a situação relativa dos lugares, isto é, a
definição, num dado momento, da respectiva fração do espaço em função da divisão
do trabalho sobre o espaço total de um país”.
É indispensável descrever neste momento a preocupação de Santos (1986,
p.130 e 131) com a relação dos circuitos com a escala espacial: “a escala geográfica
de ação dos ‘circuitos’ constitui um princípio de organização que não pode deixar de
ser considerado, mesmo que os seus efeitos não se imponham uniformemente nem
sobre o todo social nem sobre o território como um todo”. Mesmo com esse alerta, os
autores abrem espaço para uma compreensão dos circuitos de produção com
características transescalares (que no caso do clusters são chamadas de verticais) de
que trata esta tese. Nessa dimensão, é interessante observar que, na categoria de
clusters feita pela pesquisa do Britto (2000, p.7) ao comentar a diversidade
institucional e a análise estrutural de alguns casos no Brasil, ele utiliza como um dos
critérios de classificação as articulações entre as atividades, se horizontais ou
verticais. Assim, no caso do cluster de eletrônica, sua pesquisa identificava naquela
ocasião bases desde Manaus até Porto Alegre, passando por São Paulo. Porém,
como acontece na maioria dos casos de clusters produtivos, eles se constituem com
pequenas e médias empresas, diferentemente da situação da tríade, centrada no
petróleo e gás, como já foi visto.
Dessa forma, buscando uma visão de totalidade, e diante dos conceitos
investigados, esta tese fez opção por interpretar o caso da tríade (Petróleo-PortoIndústria Naval) como sendo característico de um Circuito Espacial de Produção.
Ainda assim, esta tese entende que esse circuito deve ser compreendido como um
debate ainda em aberto e sujeito a maiores análises e discussões. Ao caracterizar e
interpretar os resultados da empiria sobre a questão espacial como um circuito
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espacial de produção —– mesmo admitindo que o debate possa prosseguir — ela não
compromete a questão central da relação petróleo-porto e sua característica
transescalar e multidimensional, sem descartar a última perna da tríade: o sistema
marítimo, no qual se inclui a indústria naval bastante abordada na segunda parte,
apenas realçando a relação mais potente da tríade.
Os circuitos espaciais de produção se apoiam em decisões políticas, mesmo
que a componente do mercado seja sempre muito forte, buscando a cooptação e o
controle desse poder. A regularidade dos fluxos é também garantida pelo setor
financeiro, que assim age sobre o circuito em diversas esferas e não apenas para
aporte em capital fixo e instalações. Santos (1986, p. 134) reforça que a regulação do
Estado é cada vez maior na esfera da circulação e que “a localização das alavancas
de comando está em cidades tanto maiores e extralocais quanto maior for o nível dos
capitais engajados”. Neste ponto se apoia em Lefébvre, quando este afirma que “a
análise não da produção geral, mas da produção da mais-valia, impõe a análise de
sua realização (circuitos comerciais) e da sua repartição (circuitos bancários). A
produção da mais-valia se dá nas empresas — no lugar do trabalho; sua realização e
sua repartição se dão nas cidades o que não esgota o conceito do urbano”.
Os estudos dos circuitos espaciais de produção já no contexto da profunda
reestruturação produtiva e da industrialização dos países periféricos foram retomados
em outras publicações por Santos, M. e Silveria, L. (2001), nas quais eles reafirmam
o que parece essencial, embora trazendo novos elementos. Eles pressupõem, assim,
a circulação de matéria (fluxos materiais) no encadeamento das instâncias
geograficamente separadas da produção, distribuição, troca e consumo (consumo
produtivo na maioria das vezes), num movimento permanente. Além dos fluxos
materiais, os autores citam os círculos de cooperação no espaço, onde estão as
transferências de capitais, ordens e informação (fluxos imateriais) que organizariam e
articulariam os lugares dispersos geograficamente, unificando-os através de
comandos centralizados, e as etapas espacialmente segmentadas entre os setores
da produção e da circulação. Santos, M. e Silveria, L. (1998) qualificam este uso
corporativo do território, através de ações efetivas de um jogo de forças políticas
econômicas e sociais, como elementos de especialização regional e de constituição
dos circuitos espaciais de produção (SANTOS, 1986, P.121).328
Sobre essas questões abordadas por SANTOS, M. e SILVEIRA, L., observar dois artigos:
FREDERICO, Samuel e CASTILLO, Ricardo. 2004: “Circuito espacial produtivo do café e
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Dessa forma, deixa-se a empiria e as investigações com a materialidade do real
para buscar amparo na teoria e conceitos. Assim, criticamente, tenta-se construir a
tese — e síntese — que gere novos conhecimentos. Este é o movimento que agora
se volta à empiria, à descoberta da tríade (petróleo-porto-indústria naval) como um
tipo específico (original) de circuito espacial de produção. Por tudo o que foi analisado,
ele parece mais apropriado para tratar o fenômeno real identificado e descrito até aqui.
É fato que, desse modo, este conceito teria que ser alargado ou ampliado, em função
do imbricamento de outras esferas para além da tríade marxiana da produçãocirculação-consumo. O circuito do entorno do setor que arrasta é estendido para a
economia dos royalties a partir da renda do petróleo envolvendo a gestão pública e
um conjunto de ações que se misturam. Todas elas devem ser observadas na parte,
mas sempre também pelo todo.
Em síntese, chegar-se-ia à denominação deste fenômeno como sendo a
constituição do Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties no estado do Rio de
Janeiro (CEPR-RJ), estabelecido e identificado a partir do círculo de cooperação da
tríade Petróleo-Porto-Indústria Naval (PPI). Ele possui características muito especiais
como é possível observar no material levantado nas investigações. Há neste circuito
espacial (CEPR-RJ), em diferentes dimensões, um conjunto de trocas, movimentos
simultâneos de dispersão e reconcentração, hierarquização de comandos e
articulação de lugares dispersos geograficamente, ao longo de uma faixa paralela ao
litoral do ERJ. A seguir são apresentados uma figura e um mapa. A figura mostra as
principais bases (núcleos) do CEPR-RJ, e o mapa aponta sua “faixa territorial”
correspondente alé da identificação e descrição de suas características gerais.

competitividade territorial no Brasil”. Ciência Geográfica, Bauru, X, Vol. X – (3), p. 236-241, set./dez
de 2004; e TOLEDO, Marcio e CASTILLO, Ricardo. 2008: “Grandes empresas e uso corporativo do
território: o caso do circuito espacial produtivo da laranja”. Geosul, v.23, n.46, p.81 e 82 (p.79-94).
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/21775230.2008v23n46p79/11726.>
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Figura 50 - Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties do ERJ (CEPR-RJ).

Elaboração do autor.

O Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties (CEPR-RJ) tem uma extensão
aproximada de 400 km, 12.500 km² de área e 22 municípios desde Rio-Niterói a
Campos-São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu. Nessa faixa, como
já tabulado, há a presença de seis instituições públicas de ensino superior e pesquisas
(quatro universidades) com 20 campi em 11 municípios com mais de meio milhão de
universitários; quatro portos (e dezenas de terminais) instalados e outros quatro em
construção (projeto ou licenciamento), 60 Unidades de Conservação (federal e
estadual + 78 UCs municipais) com a magnífica área de 4.600 Km²329, cinco
aeroportos (heliporto) e dois principais eixos rodoviários (BR-101 e RJ-106).

329

As Unidades de Conservação (UC) das três esferas de governo serão listadas em tabela adiante.
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Mapa 19 - Circuito Espacial do Petróleo e Royalties do ERJ (CEPR-RJ) com
detalhamento da faixa litorânea.

Elaboração do autor. Arte: Maycon Morais.

O CEPR-RJ está marcado espacialmente por uma faixa aproximada (em
laranja) que acompanha o litoral de três regiões: a Metropolitana, que mostra a intensa
e profunda ligação com o Rio de Janeiro (capital); Baixadas Litorâneas (antiga Costa
do Sol) e Norte Fluminense. Os quatro polos assinalados no Mapa 21 mostram as
bases operacionais da Economia do Petróleo que são mais densas em Macaé (3),
que agora se expande para SJB (Açu-4º polo) na direção norte. No outro extremo está
situado Niterói, de certa forma, como extravasamento das atividades do setor no Rio
de Janeiro e, mais recentemente, expandido para São Gonçalo e Itaboraí. Um novo
projeto portuário poderá vincular também o município de Maricá ao polo 1. Há uma
tendência, em nova fase de expansão do ciclo petro-econômico, de extravasamento
desses polos com adensamentos e maior interligação da dinâmica econômica do setor
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para os municípios vizinhos, obedecidas as áreas de conservação ambiental e
ampliação deste.
Vale registrar que a ligação da modal rodoviária tem papel importante dentro
do CEPR-RJ. A retomada da reforma e ampliação da capacidade da ferrovia VitóriaRio, que consta do PIL330, alcança grande parte dos 22 municípios localizados nessa
faixa. Em termos de rodovia, a faixa é interligada por três importantes estradas, uma
federal (em processo de duplicação e que se estende ao longo de todo o circuito: BR101) e duas estaduais: RJ-106 (de São Gonçalo a Macaé) e Via Lagos (RJ-124), que
interliga a BR-101 à RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto: Rio Bonito-Cabo Frio — RJ124, já duplicada) conforme figura abaixo:
Figura 51 - Localização das três principais rodovias do CEPR-RJ (BR-101 Norte; RJ106 e Via Lagos).

Arte Maycon Lima.

Esse conjunto de dados reforça a observação de que este CEPR-RJ ajudou a
adensar tanto a base produtiva e de instituições de bases social quanto a da
infraestrutura e logística, que foi se formando no entorno dos empreendimentos, com
apoio da petrorrenda. É importante observar que o conjunto de instituições e de
aparelhos estatais que se comunicam e se integram de forma relativamente sinérgica
nesse Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties foram instituídas a partir do
PIL – Programa de Investimentos e Logística do governo federal. Inseri link para o esquema dessa
ferrovia:
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circuito, passando a existir — em grande parte — em função dele, numa relação
também biunívoca.

3.5 Histórico e aprofundamento da análise das características do CEPR-RJ

A formação e o desenvolvimento desse circuito ocorrem num período
relativamente longo de quatro décadas e têm como marco a descoberta e posterior
produção de petróleo no litoral fluminense. A sua constituição se dá a partir da
instalação da unidade operacional da Bacia de Campos, no município de Macaé, mais
próximo do Rio de Janeiro. A escolha de Macaé como base sucede porque, além de
estar mais próxima do Rio onde está a sede da empresa, ela fica ao lado da área
urbana e possui mais facilidades para estruturar um terminal portuário que a Petrobras
constrói na praia de Imbetiba. Como no caso brasileiro a exploração de petróleo
prescinde de porto, foi ao lado do Terminal de Imbetiba que a estatal alocou toda a
estrutura de gestão que, uma década depois, já era responsável pela maioria da
produção de petróleo do país.
Assim, no histórico desta formação do CEPR-RJ, pode-se afirmar que a
primeira base ou o primeiro núcleo que se tem fica em Macaé. Durante quase três
décadas, a dinâmica econômico-espacial se deu de forma polarizada entre a sede e
base operacional: Rio de Janeiro-Macaé. Nesse período, a base operacional foi
crescendo para dar conta da exploração offshore em praticamente todo o litoral
brasileiro. De seu terminal portuário, tinha-se o apoio e o fornecimento de insumos
para esse trabalho, até a descoberta da Bacia de Santos e, depois, das reservas do
pré-sal.
Dessa forma, é no final da década de 90 que uma nova base portuária, mais
próxima do litoral sul fluminense e norte paulista, torna-se necessária como apoio para
o fluxo de materiais e equipamentos. Essa base é então montada em um dos terminais
junto ao Porto do Rio, que hoje já possui mais movimento que o terminal portuário de
Imbetiba. Assim, a polarização Macaé e Rio permanecia. Não mais e apenas na
relação entre gestão e operação, mas também de divisão de bases operacionais.
Contribui para isso a decisão, na metade da década de 90, da Petrobras, durante o
governo FHC, de fatiar as bases operacionais até então concentradas em Macaé. Um
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dos motivos era reduzir a influência do poder de pressão do sindicato a favor dos
petroleiros. Para isso foram criadas, na gestão do presidente da Petrobras Felipe
Reitschul, as unidades de negócios (UN), destinadas a gerir a produção de ativos
(campos e plataformas), distribuídas entre o litoral do ES, Macaé e Rio. Interessante
que mesmo os campos de petróleo na costa de Macaé e Campos passaram a ser
geridos operacionalmente do Rio de Janeiro. Contribui para isso o aperfeiçoamento
das comunicações e dos sistemas informatizados.
Nessa passagem há uma mudança importante e significativa já comentada na
primeira parte desta tese, mas que precisa ser aqui relembrada. Até então, por mais
de duas décadas, a base da Bacia de Campos em Macaé crescia e ia ganhando
estrutura para além das questões operacionais. Planejamento, controle financeiro,
projetos, engenharia, tecnologia (também da Informação – TI) eram atividades que
ganhavam estruturas crescentes. Sem que fosse dito, era quase como se fosse outra
empresa, mesmo que gerida centralmente da sede. Assim, a descentralização da
gestão que envolve projetos, compras, contratos etc., que vinham crescendo em
Macaé num processo de desconcentração, com a criação das Unidades de Negócios
(UNs), em especial da UN-Rio, vai aos poucos invertendo essa direção com o intuito
de reconcentração. Inicialmente, isso não foi percebido, porque junto a isso vinham
novas descobertas de campos, poços e mais demandas, que eram supridas a partir
de mais de uma base agora, mas ainda fortemente a partir de Macaé.
Porém, a mudança mais acentuada e que iria ser percebida intensamente
trazendo evidências da formação do que hoje é este circuito — e não mais e apenas
dois polos — vem como desdobramento de uma sequência de fatos e decisões:
1 - A descoberta do pré-sal;
2 - A decisão pela construção de um complexo petroquímico (refinaria — muito
debatido se localizada em Campos, inicialmente a 1ª opção, ou em Itaguaí, e que
acabou salomonicamente decidido por ser alocada entre as duas opções: no
município de Itaboraí, na região metropolitana do ERJ);
3 - O incremento à indústria naval para dar conta das demandas por plataformas,
sondas, e embarcações especiais que viriam com a exploração e produção em mais
poços e campos de petróleo no litoral.
4 – A demanda ampliada de uso do terminal portuário como base de apoio às
atividades offshore junto ao Porto do Rio, para atender à exploração ao sul da Bacia
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de Campos, mais próximo à capital e na direção do sul fluminense e São Paulo, para
atender também às atividades da Bacia de Santos e Pré-sal.
É a partir daí que se tem a formação da tríade, a constituição do Circuito
Espacial do Petróleo e dos Royalties (CEPR-RJ). É evidente que ela não nasce de
uma hora para outra, mas os seus marcos são claramente percebidos. Aí o que era
polarizado nas extremidades, passa a ser adensado no intervalo e, adiante, até
espichado como o é o caso da ponta de Macaé, mais para o Norte até o Açu em SJB.
O processo que se segue, aproximadamente na década 2005-2015, é de
adensamento do espaço entre os polos (Macaé e Rio). Niterói ganha pujança com a
reativação e ampliação da sua indústria naval que chega a ter aproximadamente 15
mil empregos. A base de instalação produtiva ligada à cadeia do petróleo chega a
Itaboraí com as obras do Comperj. As franjas desses projetos alcançam novos
municípios da chamada região Leste.
Ainda próximo ao Comperj Maricá começa a lidar com um projeto portuário em
processo de licenciamento ligado às mesmas demandas de apoio offshore e a bases
ligadas ao setor petróleo. O Arco Metropolitano inaugurado em 80, de sua extensão
projetada, interliga Itaboraí a Caxias e Itaguaí e a seu porto. Na outra direção, o
município de Rio Bonito monta seu distrito industrial, que começa a receber pequenos
empreendimentos, e a metrópole vai se expandindo. Cabo Frio vê o seu aeroporto
passar a ser base importante de transporte de trabalhadores por helicópteros.
Outra importante questão deve ser destacada sobre a ocupação dessa faixa
litorânea pelo que se está denominando de “Circuito Espacial do Petróleo e dos
Royalties”: os “espaços vazios” ou não urbanizados, próximos e nos seus entornos.
Como já foi dito, o Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties do ERJ (CEPR-RJ)
engloba de uma faixa de 430 quilômetros de litoral, a qual é parte de uma faixa com
área de 12.501 km² compreendendo 22 municípios. Dessa área total, cerca de 1/3 ou,
para ser mais preciso, 4.580 km², compõe-se de unidades de conservação (UC), em
seus diferentes tipos e vínculos com os governos da esfera federal e estadual, sem
considerar as municipais. São parques nacionais, estações ecológicas, reservas
biológicas, reserva extrativista, Reserva Particular de Patrimônio estadual (RPPN),
área de proteção ambiental (APA), parques municipais, parques urbanos etc. O
somatório dessas áreas é cerca de 5.000 km² maior que a área do município de
Campos dos Goytacazes, o de maior de extensão do ERJ das regiões Sudeste, Sul e
Nordeste.
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Abaixo seguem apresentadas, sob a forma de tabelas, as áreas totais das UC
entre os municípios de Niterói e São Francisco do Itabapoana, classificadas pela
vinculação e referência sobre a área de cada uma.
Quadro 28 - Relação das UC Federais e Estaduais entre Niterói-SFI.331

Unidades de Conservação Ambiental (UC)

Entre Niterói e SFI - Circuito Espacial do Petróleo e dos
Royalties – ERJ
Federais + Estaduais
Jurisdição
Federais
Estaduais
Total

Área - Hectares (Km²)
263.869 (2.638Km²)
195.094 (1.950 km²)
458.963 (4.589 Km²)

Elaboração do autor
Obs.: Não estão incluídas as áreas das UC municipais.

A seguir outros dois quadros com as listas das UC federal e estadual,
classificadas por tipo, municípios envolvidos e área:
Quadro 29 - Relação das Unidades de Conservação Ambiental Federais entre Niterói
e SFI.
Unidades de Conservação Ambiental (UC)
Entre Niterói e SFI – Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties – ERJ
22 Municípios - cerca de 430 km de faixa paralela ao litoral fluminense

Unidades de Conservação Federais
(Estação Ecológica; Pq. Nacional; Reserva Biológica; Reserva Extrativista; APA RPPN Federal)
Tipo/
Nome
Estação Ecológica da
Guanabara
Parque Nacional da Restinga de
Jurubatiba
Reserva Biológica Poço das
Antas
Reserva Biológica União
APA Baía do Rio São João –
Mico Leão Dourado
APA Guapimirim
Reserva Extrativista (Resex)
Marinha
Parque Nacional Serra Órgãos
Total

Municípios envolvidos

Área
(Hectares)

Guapimirim – Itaboraí – São Gonçalo

1.936

Macaé- Quissamã – Carapebus
Silva Jardim

14.867
5.053

Casimiro de Abreu – Rio das Ostras e Macaé

2.923

Rio Bonito-Araruama - Silva Jardim- Cabo Frio
- C. de Abreu – R. das Ostras, Macaé e
Conceição Macabu
Guapimirim – Magé - S. Gonçalo e Itaboraí
Arraial do Cabo
Magé – Guapimirim – Teresópolis e Petrópolis

150.375
13.927
51.602
20.021
260.704

Fonte: VIANA, Davi P.C. 2007. Monografia “Gestão Participativa em Unidades de Conservação no
ERJ, curso Engenharia Florestal, Instituto de Florestas da UFRRJ. Seropédica. Disponível em:
<http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2006II/Monografia%20Davi%20P.%20C.%20Viana.pdf>.
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RPPN – Faz. Córrego da Luz
RPPN - Morro Grande
RPPN Três Morros – Faz. Sto.
Antônio da Serra
RPPN – Matumbo
Outras 25 RPPNs Estaduais
Total
Total Geral
Elaboração do autor.

Casimiro de Abreu
Casimiro de Abreu
Casimiro de Abreu

20
192,34
508,78

Casimiro de Abreu
S. Jardim (1); Casimiro de Abreu (4); Macaé
(6); Rio Paraíba (4); e outras.

29,84
3.165
263.869

Quadro 30 - Relação das Unidades de Conservação Ambiental (UC) estaduais entre
Niterói e SFI.
Unidades de Conservação Ambiental (UC)
Entre Niterói e SFI – Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties – ERJ
22 Municípios - cerca 430 km de faixa paralela ao litoral fluminense

Unidades de Conservação Estaduais
(Estação Ecológica; Pq. Nacional; Reserva Biológica; Reserva Extrativista; APA -RPPN Federal)
Tipo/
Nome
Parque Estadual Serra do Tiririca
Parque Estadual dos Três Picos
Estação Ecológica do Paraíso
APA Rio Macacu
APA Maricá
Parque Estadual Costa do Sol
APA de Massambaba
APA Serra do Sapiatiba
APA do Pau Brasil
APA Macaé de Cima
Parque Estadual do Desengano
Parque Estadual Lagoa do Açu
Total
RPPNs Estaduais

Total
Total Geral
Elaboração do autor.332

Municípios envolvidos
Niterói –Maricá
Guapimirim – Cachoeiras de Macacu – Silva
Jardim – Teresópolis e N. Friburgo
Cachoeiras de Macacu
Cachoeiras de Macacu e Guapimirim
Maricá
Araruama – Saquarema – São Pedro; Cabo
Frio – Arraial do Cabo e Búzios
Saquarema – Araruama – A. Cabo
São Pedro Aldeia – Iguaba Grande
Cabo Frio - Búzios
Casimiro de Abreu – Nova Friburgo
Campos dos Goytacazes – Santa Maria
Madalena – São Fidélis
Campos – São João da Barra
Município (Quantidade)
Silva Jardim (9)
Saquarema (1)
Casimiro de Abreu (1)
Macaé (1)
Conceição de Macabu (1)
São João da Barra (1) Faz. Caruara

Área
(Hectares)
3.492
58.800
4.903
19.508
970
9.534
9.134
5.967
9.134
35.038
21.444
8.277
190.901
Área
296
53
41
248
2
3.844
4.193
195.094

Fontes: 1 — Atlas das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro. IEF (2012).
Disponível em: http://www.inea.rj.gov.br/cs/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=133385&
dDocName= INEA0123044>. Último acesso em 30 de maio de 2015.
2 - VIANA, Davi P.C. 2007. Monografia “Gestão Participativa em Unidades de Conservação no ERJ,
curso Engenharia Florestal, Instituto de Florestas da UFRRJ. Seropédica. Disponível
em:<http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2006II/Monografia%20Davi%20P.%20C.%20Viana.pdf>
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Por último, para melhor noção do que representa o conjunto das unidades de
conservação ambiental nessa fração do estado, segue apresentado um quadro com
o quantitativo de UC municipal. Não há classificação de tipos e nem o detalhamento
das áreas, porque são informações que demandariam uma investigação mais
detalhadas nos municípios.
Quadro 31 - Quantidades de UC por município. Fontes: Atlas das Unidades de
Conservação do Estado do Rio de Janeiro. IEF (2012).

Unidades de Conservação Ambiental (UC)

Entre Niterói e SFI:
Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties – ERJ
Municipais

(Parque Municipal, Natural ou Urbano; Reserva Biológica Municipal; APA
Municipal; ARIE – Área Relevante de Interesse Ecológico; Reserva Ecológica e
Monumento Natural)

(Quantidade por município)

Municípios

Quantidade

Niterói
Guapimirim
Silva Jardim
São Gonçalo
Rio Bonito
Maricá
Araruama
Cabo Frio
Arraial do Cabo
Casimiro de Abreu
Iguaba Grande
Armação de Búzios
Rio das Ostras
Macaé
Conceição de Macabu
Quissamã
Campos dos Goytacazes
São João da Barra

13
1
1
2
7
3
2
2
16
1
6
4
4
5
5
2
3
1

Total (18 municípios)

Fonte: VIANA, D. P.C. 2007.
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Foto 32 - Cruzamento de oleodutos e gasodutos com a Unidade de
Conservação (UC), na Reserva Biológica Poço das Antas, de 50 Km², onde
está instalada a Associação do Mico Leão Dourado.

A atuação da UC se estende até à APA da Baía do Rio São João. Foto no campo em 22
nov. 2016, na entrada da sede, BR-101 Km 214, no município de Silva Jardim. Os ramais
de oleoduto (OSDUC II) e o gasoduto (GASDUC III) tangenciam a entrada da sede e a
BR-101 e cortam a UC em outros pontos como a ferrovia Vitória-Rio. Eixos de circulação
material que sustentam a argumentação sobre a constituição do CEPR-RJ.

É ainda interessante observar os dados das Unidades de Conservação
presentes no interior do Circuito Espacial de Produção do Petróleo e dos Royalties
(CEPR-RJ). Elas se situam em boa parte junto das várias lagoas costeiras existentes
nesta área litorânea. Em grande parte elas estão vinculadas a essas unidades de
conservação. Assim, para se ter uma noção maior sobre o território nessa fração do
ERJ, segue um quadro com a descrição das lagoas localizadas nos municípios do
CEPR-RJ entre os extremos em Niterói e São Francisco do Itabapoana, no limite Norte
do ERJ, divisa com o estado do Espírito Santo. Tem-se aí um total de 41 lagoas
distribuídas em complexos lagunares situadas em 14 diferentes municípios
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Quadro 32 - Relação das lagoas costeiras entre Niterói e SFI.
Lagoa

Lagoas Costeiras no ERJ (Niterói – SFI)
Município

Piratininga
Niterói
Itaipu
Niterói
Brava
Maricá
Maricá
Maricá
Araçatiba
Maricá
Barra
Maricá
Padre
Maricá
Guarapina
Maricá
Jaconé
Maricá
Saquarema
Saquarema
Araruama
Araruama, Iguaba, S. P. D´Aldeia, Cabo Frio e A. Cabo
Imboassica
Macaé
Carapebus
Carapebus
Paulista
Carapebus
Garças
Carapebus
Piripiri
Carapebus
Bezerra
Carapebus
Amarra Boi
Carapebus
Comprida
Quissamã
Pires
Quissamã
Preta
Quissamã
Maria Menina
Quissamã
Robalo
Quissamã
Barrinha
Quissamã
Casa Velha
Quissamã
Ubatuba
Quissamã
Feia
Quissamã e Campos dos Goytacazes
Cima
Campos dos Goytacazes
Pedras
Campos dos Goytacazes
Onça
Campos dos Goytacazes
Limpa
Campos dos Goytacazes
Jacaré
Campos dos Goytacazes
Lagamar
Campos dos Goytacazes
Taí
Campos dos Goytacazes
Salgada
São João da Barra
Açu
São João da Barra
Iquipari
São João da Barra
Grussaí
São João da Barra
Campelo
Campos dos Goytacazes e S. Francisco do Itabapoana
Cacimbas
Campos dos Goytacazes
Grande
Campos dos Goytacazes
Fontes: Inea e Cidac.

As lagoas de maior destaque e dimensão dentro desta faixa do CEPR-RJ são
as lagoas hipersalina de Araruama e a Feia, localizada entre Campos e Quissamã. A
primeira tem um espelho d´água de 220 km², e a segunda de 170 km². Todas estas
41 lagoas ocupam uma área total em torno de 500 km². São lagoas, na maioria dos
casos, costeiras, junto a restingas e, como já dito, em áreas que envolvem as unidades
de conservação ambiental, o que impede sua ocupação. É uma questão de geografia
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física que contribui com a conformação do CEPR-RJ na faixa litorânea que envolve
três regiões fluminenses (Leste, Baixada Litorânea e Norte). Assim esse espaço
guarda homogeneidade em meio à fragmentação, ajudando a definir uma urbanização
mais regional. De certa forma, esta realidade da geografia física das lagoas e das
unidades de conservação (uma decisão política) contribui para as características da
ocupação territorial do CEPR-RJ nessa faixa litorânea, em geral, menos conurbada e
mais espalhada, assemelhando-se ao que a professora Sandra Lencioni (2015, p.37)
chama de nebulosa e a um processo de metropolização pós-urbana que será
comentado adiante.

3.6 Macaé polo intermediário do CEPR-RJ

Neste processo Macaé vai se transformando num polo intermediário a partir do
qual se espalham as bases do setor. Santos (2014, p.292) afirma que as empresas
possuem uma lógica territorial que é visível. A partir dessa lógica, poder-se-ia
considerar até uma topologia. Este parece ser exatamente o caso da Petrobras no
território fluminense, de forma especial naquilo que se identifica nesta pesquisa como
sendo um circuito espacial. Nele, Macaé tem uma centralidade que só não é maior do
que a exercida hierárquica e verticalmente pela capital, o Rio, sede não apenas da
Petrobras, mas de todas as petroleiras que atuam no Brasil. Assim, seria mais
adequado qualificar Macaé como um polo intermediário do CEPR-RJ.
Nesta condição é possível ver os pontos de interesse e distribuição de uso dos
territórios pela Petrobras e de importantes empresas que lhe prestam serviços para
atendimento às demandas da exploração offshore da Bacia de Campos. Santos
(2014, p.293) afirma que essencialmente é o conjunto de operações da empresa que
torna possível uma posição vantajosa em relação ao nível internacional no qual ela
opera. Diz mais: “é desta forma que o uso dos pontos do território nacional é
submetido a uma lógica que, por intermédio de uma empresa global, acaba sendo
global”. É nesse contexto que o circuito se articula setorialmente pela tríade, mas
espacialmente de forma transescalar e multidimensional. E nesse processo Macaé é
determinante como base operacional e intermediária do circuito real da
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extração/produção que arrasta os outros dois setores da tríade e define a lógica do
uso capital fixo sobre o território.
Apesar do movimento dentro do CEPR-RJ da direção Sul para a capital com
uma certa reconcentração e em direção ao Norte no Açu, SJB e nas franjas de Macaé,
o crescimento de Macaé como polo intermediário em diversas áreas é facilmente
percebido até 2015. Daí em diante, com novos movimentos ligados à fase de colapso
do ciclo petro-econômico, mudanças deverão ocorrer. Elas tendem a fragilizar um
pouco a condição de forte polo intermediário, mas há muito a ser avaliado dentro
desse processo. Observando dados já apresentados até aqui, a população cresceu.
O orçamento municipal veio crescendo até 2015, ano da crise do baixo preço do
petróleo e dos royalties. Ainda assim, a redução do orçamento total é o menor
comparado aos dos outros municípios petrorrentistas.
No município de Macaé, desde 2013 a maior receita é a de ISS. A partir de
2013, a receita da quota parte do ICMS passou a dos royalties do petróleo que foi para
o terceiro lugar. O crescimento da receita de ISS de Macaé reflete a Economia do
Petróleo. É a segunda entre os 92 municípios fluminenses, só ficando atrás da capital,
sendo que de 2014 para 2015, ano da crise ela cresceu mais do que de 2012 para
2013 e para 2014. Entre 2008 e 2015, a receita de ISS cresceu 3,3 vezes, enquanto
a receita dos royalties do petróleo dobrou. Em 2015, a receita de ISS somou R$ 725
milhões, sendo mais que o dobro do que a de Niterói, que vem em terceiro lugar no
estado, Itaboraí e Duque de Caxias em seguida. Em termos percentuais, a evolução
da receita de ISS em relação ao orçamento total é ainda mais significativa. Em 2011
(quando já era alta) ela estava em 23% e chegou em 2015 ao percentual de 34%, ou
seja, mais de um terço de todo o orçamento. Em 2014, a receita per capita de ISS em
Macaé foi de R$ 2.663, a maior do estado, na frente de SJB (Açu) com R$ 1.859
(quando o CEPR-RJ se expande, o que será visto adiante), e também na frente da
capital com ISS per capita de R$ 828.
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Tabela 10 - Evolução das Receitas do município de Macaé, RJ.
Evolução das receitas do município de Macaé (em milhões)
Receitas
Orçamento total

Royalties (%)
ICMS (%)
ISS (%)
IPTU (%)
Orc. per capita

2011

2012

2013

2014

2015

1.844
2.159
2.079
2.200
2.115
482 (26%) 538 (25%) 516 (25%) 542 (25%) 343 (16%)
403 (22%) 399 (18%) 414 (20%) 414 (19%) 445 (21%)
422 (23%) 534 (25%) 546 (26%) 611 (28%) 725 (34%)
24 (1%)
25 (1%)
27 (1%)
30 (1%)
41 (2%)
7.297
8.775
8.714
8.890
8.562

Fontes: TCE-RJ, InfoRoyalties e Anuário Finanças Municípios Fluminenses.

Como já foi observado, em termos percentuais, o peso dos royalties do petróleo
no orçamento total de Macaé saiu de 26% em 2011 para apenas 16% no ano de 2015.
Quanto à quota parte do ICMS, já há algum tempo, é uma receita forte em Macaé.
Isso reflete a forte atividade econômica, as receitas da geração de energia elétrica no
município (2 UTEs) e as atividades de processamento de gás, ambas arrecadadas
pelo governo do estado e repassadas em quotas partes ao município. Em termos
estaduais, a receita da quota parte de ICMS é a terceira, ficando atrás da capital e de
Duque de Caxias apenas, por conta da refinaria e comércio de derivados de petróleo
dali decorrentes e com cerca de 30% a mais de volume de receita de ICMS que a do
município de Campos dos Goytacazes em 2014.
Uma das características dos municípios petrorrentistas é o baixo percentual de
participação da receita do IPTU em relação a todo o orçamento entre 2011 e 2015 ela
variou de 1% para 2%. Uma variação pequena em valores absolutos, mas que parece
tender a se ampliar com a crise iniciada em 2014 e 2015. Com a situação, mesmo de
forma sutil, os valores venais dos imóveis estão sendo corrigidos e a planta das áreas
urbanas atualizada, assim como tem se utilizado de um maior rigor na cobrança do
referido imposto. Sobre o orçamento per capita de Macaé, pode-se afirmar que é
expressivo, considerando uma população acima de 200 mil habitantes. Em 2014,
Macaé tinha o 4º maior orçamento per capita entre os municípios do ERJ, só atrás de
SJB, Quissamã e Porto Real; os dois primeiros petrorrentistas e o terceiro sede de
montadoras de automóveis no Sul Fluminense. O fato mostra mais uma vez o peso
da receita dos royalties nos municípios petrorrentistas no ERJ. O município de
Campos dos Goytacazes, que tem a maior receita de royalties do país, é o 14º
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orçamento per capita do ERJ, por conta de sua população de quase meio milhão de
habitantes.
Analisando alguns dados sociais do município de Macaé, o número de
estudantes universitários e de instituições públicas e privadas de ensino superior e
pesquisa cresceu bastante (IFF, UENF, IFRJ, UFF, FeMASS e UERJ?? etc.). Hoje,
Macaé praticamente se junta a Niterói, Campos e a Cabo Frio como polo universitário
dentro do CEPR-RJ333334. Em 2015, possuía 17 cursos de graduação, dois de pósgraduação, além de um Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (Nupem) que, em
parceria com a Prefeitura, Petrobras e a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), desenvolve pesquisas e projetos ambientais, especialmente no Parque
Nacional da Restinga de Jurubatiba. A rede municipal de educação possuía 103
escolas e 40 mil alunos.
O aeroporto continua congestionado, com grande movimento apesar da
entrada ou ampliação da operação de outras bases aeroportuárias para transporte de
helicópteros para o trabalho offshore nas plataformas e sondas (Cabo Frio, Campos
e Farol, além de Jacarepaguá no Rio. Ver tabela 3). Mesmo com baixas desde a
inversão do ciclo do petróleo, Macaé tem a melhor relação de empregos por população
e a PEA. Sua base produtiva é a mais pujante dentro das três cadeias da tríade, o que
ajuda a realçar a sua condição de polo intermediário em termos produtivos e de
geração de renda dentro do CEPR-RJ (descrito na tabela 4 que descreve as bases de
IE, produção e Interestatalidades).335
O destaque é para a ampliação da quantidade e extensão dos parques
(condomínios) logístico-industriais. Além da base que a Petrobras implantou em 1977
e que foi sendo ampliada, junto à gerência e ao terminal portuário, em Imbetiba, a
Petrobras instalou em 1982 o Parque dos Tubos em Macaé, junto à Lagoa de
Mais detalhes sobre instituições universitárias em Macaé, o projeto de instalação de um polo da
Uerj no município e uma breve análise sobre a relação deste fato com o forte movimento pendular
que envolve Macaé, tendo dinâmicas de deslocamentos diários para Cabo Frio de um lado e
Campos dos Goytacazes e arredores podem ser vistos em texto-análise no blog deste autor em 20
de junho de 2015 com o título: Macaé avança na estruturação do seu polo de ensino superior.
Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2015/07/macae-avanca-na-estruturacao-doseu.html>.
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Sobre assunto, rever o Quadro 22 com dados econômicos e sociais e a Tabela 4 com informações
sobre matrículas no ensino superior entre os municípios do CEPR-RJ.
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O site da Prefeitura de Macaé possui uma seção sobre informações socioeconômicas com
bastante dados e indicadores relativamente atualizados sobre o município. Disponível em: <
http://www.macae.rj.gov.br/cidade/conteudo/titulo/informacoes-socioeconomicas>.
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Imboassica, na divisa com o município de Rio das Ostras. A ampliação da área e
instalações desse parque e o interesse de outras empresas de estarem próximas é
que geraram a ZEN de Rio das Ostras336. Além disso, a Petrobras instalou, também
em 1982, o Terminal de Cabiúnas (Tecab), onde faz armazenamento, processamento
e envio de óleo e gás através de oleodutos e gasodutos em direção à Refinaria de
Duque de Caxias, na região metropolitana fluminense.337
No Mapa do Google — Wikimapia — (Mapa 29), estão registradas as bases
operacionais da Petrobras no município de Macaé. Com essa visão espacial, é
possível ver a lógica territorial da empresa que inicialmente se instala no litoral, na
área mais central, com uso da base portuária e seu entorno em 1977 (1). A segunda
base a ser instalada é o Terminal de Cabiúnas, em 1982, também junto ao litoral na
direção Norte, para receber os dutos que chegam das plataformas offshore com óleo
e gás (2). A terceira base é o Parque dos Tubos (3). Ela foi instalada próximo à Lagoa
de Imboassica — depois de usar provisoriamente uma área também litorânea próxima
ao Tecab, no bairro hoje chamado de Engenho da Praia. Próximo à Lagoa de
Imboassica, o Parque de Tubos se instala na década de 80 e vai sendo
progressivamente ampliado, com grandes áreas de armazenagem externa galpões e
escritórios. As áreas de armazenagem servem especialmente para guarda de tubos e
dutos usados para ligação entre os poços e entre esses e as plataformas, que dão
denominação para o parque.
O Parque de Tubos se localiza em área limítrofe com Rio das Ostras, que, como
já foi comentado, tenta aproveitar o arrasto da Economia do Petróleo de Macaé para
seu vizinho município (Área marcada no mapa num quadrado em azul: 3-B). A quarta
base da Petrobras, que começa a funcionar em Macaé, é a Usina Termelétrica Mario

A percepção de Rio Das Ostras ao montar a sua Zona Especial de Negócio (ZEN), no limite
territorial com Macaé, visou assim conseguir ser arrastada pela Economia do Petróleo presente
naquele município. Para dessa forma atrair, com oferta de área, negócios do setor que se
ampliavam no vizinho Parque dos Tubos. Isso facilitou o processo em que esses municípios se
conurbassem completa e definitivamente. Copiando o modelo de Rio das Ostras com seu distrito
industrial municipal, em processo sequencial, os municípios de Quissamã, depois Carapebus e,
adiante, Conceição de Macabu também viabilizam as suas ZEN. A ideia de esticar e arrastar a
Economia do Petróleo de Macaé também esteve presente na concepção do projeto do Porto do
Açu. Assunto que será analisado adiante.
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Mais detalhes sobre esse processo de instalação física da Petrobras em Macaé e seu
adensamento urbano podem ser vistos na dissertação de mestrado na Ucam-Campos (2004)
BARUQUI, Solange, S.C. A cidade formal e a cidade informal em Macaé: Uma análise do
crescimento habitacional na década de 90. Disponível em: http://cidades.ucamcampos.br/images/arquivos/dissertacoes/2004/solange_baruqui_17-12-04.pdf>.
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Lago — UTE (4), localizada na direção Leste mais para o interior e à margem da
rodovia federal BR-101 e ladeada pelo Rio Córrego D’Oro. A UTE foi construída pela
El Passo em 2000/2001 e, em 2006, foi comprada pela Petrobras, quando foi
renomeada. Ela fica ao lado da UTE Norte Fluminense operada pela corporação
francesa do setor de energia elétrica EDF.
1 – Base de Imbetiba – 1977
2- Terminal de Cabiúnas (Tecab) – 1982
3 – Parque dos Tubos de Imboassica – 1982 (Inicialmente o Parque de Tubos da
Petrobras em Macaé funcionou no bairro Engenho da Praia ao lado do bairro do
Lagomar, próximo do Barreto e do Terminal de Cabiúnas. Esse local é também
próximo de onde hoje está sendo projetado um novo porto, o Tepor).
4 – A UTE Mario Lago, adquirida em março de 2006 pela Petrobras, funciona com gás
natural da Bacia de Campos desde 2001 e tem capacidade de geração de 928 MW.
Funciona ao lado de outra UTE EDF Norte Fluminense controlada pela empresa
francesa EDF com capacidade de produzir 725 MW de energia elétrica.
Figura 52 - Histórico da localização das instalações das bases operacionais da
Petrobras em Macaé.

Elaboração do autor a partir do Wikimapia.
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A ampliação das demandas com as novas descobertas de campos de petróleo,
a ampliação da produção a partir de 2010 e o arrasto de várias outras empresas de
serviços na área de engenharia, equipamentos e logística de petróleo em Macaé
foram produzindo novas ocupações territoriais. O setor imobiliário foi desse modo se
organizando e apresentando empreendimentos de condomínios logístico-industriais
dentro da fase de expansão do ciclo do petróleo. A seguir é apresentada uma breve
tabela sobre sete desses parques. Todos estão legalizados, sendo que apenas os
dois últimos se encontravam, em 2015, em fase de licenciamento e/ou início de
implantação:
Quadro 33 - Relação dos condomínios logístico-industriais em Macaé, 2015.

Relação dos Condomínios logístico-industriais em Macaé
Condomínio Logístico-Industrial
Características
Parque dos Tubos – Imboassica
Petrobras
Parque Industrial Offshore Novo Cavaleiro
Privado
Parque Científico e Tecnológico de Macaé
Área: 258 mil m² p/33 lotes
Polo Industrial Cabiúnas
Área: 750 mil m² + 10 milhões m² para
expansão
Centro Empresarial Bella Vista
Área: 3 milhões m²
Primus Log Macaé
928 mil m²: 741 m de frente para BR-101
Clima – Complexo Logístico Industrial Macaé 6 milhões m² - entre RJ-168 e BR-101
Elaborado pelo autor a partir de visitas de campo e dados obtidos na Feira Brasil Offshore de 2015.

O Parque Científico e Tecnológico é projeto da prefeitura e busca forma de
aproximação das universidades e núcleos de pesquisa com a atividade de
empreender. Com exceção deste e do Parque de Tubos da Petrobras, todos os
demais são investimentos privados. Possuem grandes áreas (de 258 mil m² a 6
milhões de m²) com ofertas de lotes de variados tamanhos. Eles refletem uma euforia
com a fase de expansão do ciclo petro-econômico na região, mas também se
articulam com o movimento do setor imobiliário, em nível nacional, de construção de
condomínios logístico-industriais e oferta de lotes e galpões nas cidades de médio
porte. No caso de Macaé, há também uma relação com o setor especializado de
engenharia submarina ligada ao petróleo, o que será comentado adiante. Os projetos
dos condomínios preveem rede de abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgoto, arruamento e pavimentação, rede elétrica e iluminação pública. Alguns, além
de lotes, se dispõem a fornecer galpões para aluguel.
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Figura 53 - Imagem de marketing de um dos condomínios logístico-industriais
em Macaé.

Fonte: site do empreendedor PrimusLog.338

Figura 54 - Imagem de marketing de condomínio logístico-industrial em Macaé.

Fonte: site do empreendedor Clima do grupo EBTE. Fonte é o site do empreendedor.

Estes novos condomínios (ou parques) logístico-industriais constituem a
produção de novos territórios dentro do município e do CEPR-RJ para sua localização.
Mais uma vez, dentro da lógica das empresas do setor, como identificava Santos e
Silveira (2014, p.292). Agora esses parques buscam fluidez para chegadas e saídas
de suas cargas e, dessa forma, não foram mais alocados junto à área urbana e ao
litoral macaense, mas na direção do interior e da rodovia federal BR-101, que liga ao

338

Informações e imagem disponíveis no site do empreendedor: <http://www.primuslog.com.br/>.
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Rio (Sul) e ao ES (ao Norte, com Campos e SJ na parte intermediária)339. Essa
localização também vislumbra o desenho da reforma e ampliação da ferrovia (projeto
do PIL – mostrar audiências – último link do rodapé abaixo) que liga os Portos do ES,
Açu em SJB, e que seguirá cortando o CEPR-RJ em trajeto semelhante ao da BR101 até Itaboraí, onde está o Comperj, e dali até o Porto de Itaguaí, com interligações
para o Porto de Santos, na direção Sul e Belo Horizonte na direção Oeste.340
Figura 55 - Trajeto da Ferrovia Vitória-Rio cortando o CEPR-RJ (em vermelho).

Fonte do PIL (Programa de Investimento em Logística).

Mais referências a estes condomínios logísticos-industriais em Macaé veja texto-análise no blog
do autor, publicado em 22 de julho de 2015, com o título: Condomínios logísticos industriais em
Macaé. Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2015/07/condominios-logisticos-industriaisem.html>.
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Mais referências sobre o projeto da Ferrovia Vitória-Rio que consta do PIL do governo federal
podem ser vistas em texto-análise no blog do autor em 11 de julho de 2015. Título: “Mais sobre o
traçado da Ferrovia Vitória-Rio (EF-118) em SFI, SJB e Campos”. O projeto da ferrovia tem um
traçado de 577,8 km, sendo 170 km no ES e 407 no ERJ (aproximadamente 1/3 no ES e 2/3 no
ERJ), bitola larga na maior parte e outra mista, um total de 6 túneis, 43 viadutos ferroviários, 130
pontes, 128 viadutos rodoviários, 117 passagens inferiores e 60 passarelas. Disponível em:
http://www.robertomoraes.com.br/2015/07/mais-sobre-o-tracado-da-ferrovia.html >. Outras
postagens: http://www.robertomoraes.com.br/2015/07/mais-sobre-audiencia-publica-da-antt.html>.
Em 11/07/2015: http://www.robertomoraes.com.br/2015/07/tracado-e-alguns-detalhes-do-projetoda.html>.
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Figura 56 - Infográfico com slide nº 8 da apresentação do projeto
da Ferrovia Vitória-Rio na Audiência Pública realizada pela Antaq
na Associação Comercial e Industrial do Rio de (ACIRJ).341

Figura 57 - Mais detalhes do projeto da Ferrovia Vitória-Rio (EF-118).

Fonte: ANTT.

A partir das bases operacionais da Petrobras (Mapa 15), que depois se
desdobraram nesses outros condomínios ou parques logísticos industriais em Macaé
No site da Agência Nacional de Transportes Terrestres [ANTT] é possível ter acesso a vários
documentos sobre a audiência pública realizada na ACIRJ, sobre o projeto da ferrovia EF-118,
realizada no dia 11 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/index.php/content/
view/40121/005_2015.html>.
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e em Zonas Especiais de Negócio (ZENs) nos municípios vizinhos342, a estatal
ampliou sua atuação na região, quando adquiriu, por US$ 358 milhões, da empresa
americana El Paso, a Usina Termelétrica (UTE) movida a Gás Natural (GN) instalada
no município. A UTE iniciou sua operação em 2001, com potência instalada de 923
MW, e foi renomeada em março de 2006, quando comprada pela Petrobras para UTE
Mário Lago.
Desta forma, o setor petróleo foi ampliando o uso que faz do território em Macaé
e, consequentemente, em março de 2004, aproveitando a disponibilidade de gás
natural processada no Terminal de Cabiúnas, foi inaugurada mais uma usina
termelétrica de propriedade da empresa francesa de energia EDF, a qual foi batizada
de UTE Norte Fluminense, com capacidade de 780 MW, instalada ao lado da UTE
Mario Lago da Petrobras. As duas UTEs foram concebidas em meio à crise de energia
dos anos 2000/2001 (conhecida como Apagão) e fizeram parte do “Programa
Prioritário de Termelétricas”, criado pelo governo federal para garantir a diversidade
da matriz energética do país. A instalação destas duas UTEs em Macaé aumentou
consideravelmente, na ocasião, a confiabilidade do sistema elétrico da região norte
do estado, que até então era bastante problemática por conta de constantes quedas
de tensão e cortes no fornecimento.
Figura 58 - Localização das duas UTEs localizadas em Macaé.

Elaboração do autor, a partir do Wikimapia.
Sobre a Zona Especial de Negócios instalada no vizinho município de Rios das Ostras, ver mais
detalhes no site da prefeitura. Disponível em: http://www.riodasostras.rj.gov.br/zona-especial-denegocios.html>. Em setembro de 2016, a municipalidade lançou mais áreas para serem locadas no
espaço que chamou de ZEN-2. Disponível em: http://www.riodasostras.rj.gov.br/zona-especial-denegocios.html>.
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A definição da localização da instalação das duas UTEs em Macaé teve relação
direta com a disponibilidade da oferta de GN que adiante só foi se ampliando. Não é
difícil interpretar que sua localização mais na direção Oeste e do interior tem relação
com um conjunto de condições: custo das áreas; distância das áreas urbanas;
proximidade das vias de acesso; entroncamento com linhas de transmissão de
energia elétrica já existente; e disponibilidade de água para refrigeração das turbinas.
Soma-se a isso a existência da malha de gasodutos das plataformas na Bacia de
Campos e também do Terminal de Cabiúnas, que estoca e processa o Gás Natural
(GN) para depois ser enviado à região metropolitana.
Esse conjunto potencial de condições se tornou vantagens comparativas e
viabilizou a instalação dessas duas UTEs. Outras usinas de menor porte já foram
projetas por outros grupos privados para instalação no próprio município, porém
qualquer novo projeto sempre dependerá da garantia de oferta de gás por parte da
Petrobras. O fato demonstra o “uso competitivo do espaço” e a existência de uma
hierarquia. Algumas corporações possuem mais poder que outras durante a utilização
do território, em qualquer uma das etapas da produção, circulação e/ou distribuição e
consumo.
Milton Santos considera situações similares como a do polo de gás natural em
Macaé como sendo de escolha de “espaços luminosos” dentro da disputa pelo uso
competitivo do território (Santos M. e Silveira, M. L., 2014, p.294-295). O inverso
destes espaços luminosos na escolha dos lugares normalmente inclui também
facilidades de Condições Gerais de Produção (CGP) por parte do Estado, junto com
incentivos e isenções fiscais que os empreendedores tentam tirar dos gestores,
mesmo que as escolhas locacionais já tenham sido definidas pelas vantagens
comparativas dentro das escolhas de seções para uso competitivo do território por
parte das empresas.
O caso e o peso da presença da mercadoria (Gás Natural) na Economia do
Petróleo em Macaé têm relação com o diferencial do território, da ocupação capitalista
da cidade e ainda, com a forma do seu uso como consumo produtivo343, obedecendo
à lógica de uma geografia das corporações. Isso certamente não é exclusivo desse
Vale destacar a diferença dos conceitos sobre consumo produtivo e consumptivo (Santos, 1996).
O segundo se refere àquele consumo que se esgota em si mesmo, enquanto o consumo produtivo
se volta à produção de novos bens e serviços. (in ENDLICH, Angela, M. 1999. p.899. Maringá e a
rede urbana regional: conteúdo urbano e concentração demográfica. Disponível em:
http://ojs.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/download/3089/2372 >.
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setor produtivo e nem da tríade aqui referenciada. Porém, há características
singulares dentro do CEPR-RJ, no caso de Macaé, que merecem ser mais bem
compreendidas e debatidas. Há laços que só existem pela relação entre players
globais e que evidenciam questões interescalares a serem analisadas em múltiplas
dimensões.
Retomando, e com ênfase, a análise econômico-espacial do desenvolvimento
de Macaé dentro do CEPR-RJ, a partir das bases operacionais das empresas,
especialmente da Petrobras, torna-se necessário avaliar a evolução que essa
mercadoria e seu processamento passaram a ter na região. Como apresentado
anteriormente no quadro com a lista dos ramais de gasodutos existentes no ERJ
(Quadro 24), aqueles que saem de Cabiúnas começaram a operar, juntamente com o
terminal, em 1982. Desde Macaé, em 1996, passaram-se uma década e meia para
um novo ramal ser incluído. Depois, em sequência, em 2002, 2008, 2010, 2011, etc.
novos ramais foram sendo instalados. Isso se deve ao aumento da capacidade
instalada de processamento de gás natural na unidade que ganhou a denominação
de Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) de Cabiúnas, no lugar do
antigo Tecab (Terminal de Cabiúnas). Porém essa evolução, mais que mudança de
nomenclatura e siglas, tornou a unidade o maior polo de processamento de gás natural
do país com capacidade de processamento de 28,4 milhões de m3 de gás natural e 6
mil m3 de condensado de gás natural por dia.344 Essa capacidade equivale a 30% da
oferta nacional de gás natural de 95Mm³/dia e a aproximadamente 60% de tudo que
é importado de gás pelo Brasil, especialmente da Bolívia. Ou seja, Macaé significaria
hoje, mais que meia Bolívia em termos de sua maior força, o gás natural.

Referência no texto do Relatório de Administração da Petrobras em 2015, p.22/63 que diz: “No
Terminal de Cabiúnas (RJ), maior polo brasileiro de processamento de gás natural, os volumes
médios processados de gás natural e de condensado de gás natural somaram 11,4 milhões de
m3/dia e 794 m3/dia, respectivamente. O terminal tem capacidade de processamento de 28,4
milhões de m3 de gás natural e 6 mil m3 de condensado de gás natural por dia”. Disponível em:
<http://www.investidorpetrobras.com.br/download/3852 >.
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Foto 33 - Imagem aérea da UPGN no Terminal de Processamento de Gás
Natural, em Cabiúnas, Macaé.

Unidade sob controle da Transpetro-Subsidiária da Petrobras. Base do maior polo de
processamento de gás natural do Brasil. Fonte: Transpetro.

Assim, a UPGN de Cabiúnas se tornou, junto com a malha ramificada de
gasodutos, o principal hub de distribuição de gás natural do CEPR-RJ, enviando gás
tanto na direção sul, da região metropolitana fluminense, quanto na direção norte, com
pontos de entrega em Campos dos Goytacazes, RJ e Espírito Santo. No início de
2016, essa unidade passou a receber gás natural vindo da Bacia de Santos e do Présal através do ramal de gasodutos Rota 2 para ser processado em Macaé. O fato
contribui, reforçando a condição de Macaé como polo de processamento de gás
natural. Além disso, contribui com aumento das receitas de ICMS da comercialização
do gás processado (ou sob a forma GNL), que retorna ao município, depois de
arrecadado pelo governo estadual, sob a forma de quota-parte. Isso ajuda a ampliar
a receita do município, que, da mesma forma que o ISS e juntamente com ele,
compensa em parte as perdas de receita com os royalties do petróleo, como foi dito
no início desta seção345.

Ainda sobre a ampliação da importância do processamento de gás natural em Macaé há no blog
deste autor duas notas com dados e análises: dia 3 de maio de 2016 - “Discussão sobre crise em
Macaé tem prioridade invertida”. Disponível em:
http://www.robertomoraes.com.br/2016/05/discussao-sobre-crise-em-macae-tem.html>. Outra em 15
de maio de 2016, “Gasoduto que interliga Pré-sal da Bacia de Santos ao Terminal de Cabiúnas em
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No meio do caminho para o Rio de Janeiro, também existem, nas duas UTEs
de Macaé junto à BR-101, os pontos de entrega, que operam com gás natural como
insumo. Dessa forma, Macaé vai se orientando em outras atividades ligadas à cadeia
do petróleo, mas não exclusivamente como base de apoio e gestão da exploração e
produção na Bacia de Campos, com terminais portuários e parque de tubos e
equipamentos, mas também como o maior polo nacional de processamento de gás e
duas UTEs que utilizam o consumo produtivo do gás natural para gerar energia
elétrica. Esse fato agrega valor da Economia do Petróleo e do Gás ao município de
Macaé, significando mais empregos, mas também mais receitas tributárias do
consumo produtivo, e especialmente neste caso, engorda a fatia da quota-parte, a que
o município tem direito, sobre o tributo arrecadado pelo governo estadual por conta
do processamento do gás e pela geração de energia elétrica em seu território.
Além da força do processamento de gás natural em Macaé, outra área também
vinculada à cadeia do petróleo, mas altamente especializada vai, aos poucos,
ganhando e ampliando sua participação e espaço no município. Isso acontece
especialmente junto aos parques industriais. Tem intenso conteúdo de conhecimento
e alta tecnologia agregadas. Reúne na cadeia fortes corporações ligadas à engenharia
e sistemas de petróleo.

A subsea, ou engenharia submarina, se refere a

equipamentos usados no fundo do mar e viabilizam processos e controles da
produção de petróleo realizados a altíssimas profundidades e grandes pressões. São
os robôs que fazem instalações de conjunto de válvulas (chamadas de árvore de natal)
e executam manutenções e ajustes.
A tecnologia offshore para exploração de petróleo no mundo foi sendo muito
desenvolvida por algumas das grandes petroleiras americanas, inglesas e holandesas
(Chevron, BP, Shell etc.), entre as grandes, chamadas de sete irmãs. Depois, a
tecnologia e os serviços passaram a ser desenvolvidos, implantados e mantidos por
grandes corporações como Halliburton, Schulumberger, Baker Hughes, FMC
Techologies, GE Oil, Siemens Oil & Gás, entre outras. A Petrobras teve, e ainda tem,
enorme destaque no desenvolvimento das tecnologias de exploração e produção
offshore, que evoluiu para as reservas em águas profundas. Inicialmente, a expertise
era dividida com os trabalhos no Mar do Norte, na Europa e nos EUA (Lousiania,
Houston-Texas) no Golfo do México, e, depois, entra fortemente a Petrobras. Nesse
Macaé é simbólico e inverte relação que havia com o óleo entre o RJ e SP”. Disponível em:
<http://www.robertomoraes.com.br/2016/05/gasoduto-que-interliga-pre-sal-da-bacia.html>.
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processo, ganha relevância o papel dessas players de tecnologia e serviços. A
tendência já forte no final da década de 90, da terceirização, reforça a integração entre
o trabalho das petroleiras (estatais ou privadas) com estas empresas de engenharia
de petróleo, com fornecimento de insumos e serviços muito específicos. Assim, esse
movimento se configura como um exemplo que evidencia a forte articulação das
cadeias globais do setor petróleo, de forma transescalar e envolvendo contratos de
grande valor. Essas corporações passam a ter um grande interesse no Brasil, não
apenas por questões de mercado e contratos, mas também pela relação com os
centros de pesquisas da Petrobras e com as aplicações práticas nas explorações
offshore.
Santos (SANTOS M. E SILVEIRA, M. L., 2014, p.299) lembra que estes
processos de especialização e hierarquia (nível acima de tecnologia e sofisticação)
são decorrentes do uso competitivo do território, de integração nas cadeias e da lógica
global das corporações — com suas relações de cooperação e de mercado em níveis
horizontais e verticais — que dependem e se articulam fortemente com os poderes
políticos. A decisão de valorizar e exigir percentuais de conteúdo nacional foi
fundamental para o aporte de mais capital fixo no Brasil346. O esforço do Brasil segue
com a relação entre o MEC e MCT com a Embrapii347. Agora, não mais apenas para
apoio,

manutenção

e

instalação

dos

equipamentos,

mas

também

para

desenvolvimento, mesmo que em porções menores do que aquilo que ainda é feito
nas matrizes das corporações.348
Neste ponto é importante também observar a divisão social da produção, em
que se vê que as cadeias de maior valor dentro do circuito total da produção global
Política de Conteúdo Local (PCL) é a proporção dos investimentos nacionais aplicados no bem ou
serviço, correspondente à parcela de participação da indústria nacional na produção do petróleo.
Ela faz parte das exigências feitas pela ANP na rodada de licitação para exploração das áreas, que
depois vai definir as condições da extração e produção de petróleo. Atualmente ela é
regulamentada pela Resolução ANP n° 36 que determina que esta seja utilizada pelas certificadoras
credenciadas pela ANP para emitir os certificados de Conteúdo Local.
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Em julho de 2015, a Coppe/UFRJ juntou, num mesmo projeto, 22 laboratórios que têm relação
com a engenharia submarina: “Embrapii-Coppe de Engenharia Submarina para desenvolver
projetos vinculados ao setor de petróleo e gás”. Ver mais detalhes na informação da Agência Brasil.
Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-06/embrapii-lanca-nova-unidadede-engenharia-submarina-na-coppe-ufrj>.
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Vale registrar que o controle e a fiscalização sobre o que é feito e desenvolvido no Brasil e fora
são sempre algo muito difícil. Porque a grande maioria dos equipamentos (quase a totalidade)
chega via marítima, nos terminais portuários e muito próximos de onde os mesmos saem das áreas
de armazenamentos destas empresas no litoral do ERJ, mais especificamente em Macaé, Rio,
Niterói e agora também em São João da Barra, no Porto do Açu.
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estão nos países centrais. No caso do petróleo: EUA e Reino Unido e, num grau
menor, Noruega e Alemanha, como foi mostrado no Quadro 21. 349
Foto 34 - Imagem aérea da base operacional da empresa americana de subsea,
FMC Technologies, na RJ-106, km 187, bairro de Cabiúnas em Macaé, RJ.

Foto empresa Audax Engenharia, responsável pelas obras de expansão.350

O caso de Macaé demonstra no campo da materialidade real que há uma forte
tendência que a teoria do uso corporativo do território já descrevia. Há uma
convergência para agregação de atividades similares ou complementares sobre um
mesmo lugar, constituindo as especializações produtivas, no caso vinculado à
exploração offshore de petróleo. Cria-se, assim, um efeito de massa, uma nova
economia de escala que acaba por reduzir os custos globais e individuais. Um efeito
de vizinhança (SANTOS e SILVEIRA, 2014, p.299).

Mais de uma dezena de empresas globais atuam no setor de engenharia submarina (subsea) no
Brasil, em especial, no ERJ. Entre elas: FMC Technologies; Halliburton; GE Oil & Gas;
Whestinghouse; Subsea 7; Siemens Oil & Gas; BJ Services Subsea Oil & Gas; JDR Oil & Gas
Global Services; DOF Dubsea-Norkan Offshore; Aker Solutions, Lupatech, Weatheford, etc.
Algumas atuam em todo o processo subsea oferecendo projetos, soluções, instalações e
manutenção; outras em partes, por exemplo as que fornecem os insumos como os tubos flexíveis
que interligam os poços, aos equipamentos e às plataformas.

349

Foto aérea disponibilizada pela empresa de construção civil Audax Engenharia Ltda. que foi
responsável por obras de ampliação da base operacional da FMC no município de Macaé.
Disponibilizada em: < http://audaxengenharia.com.br/wp-content/uploads/2015/05/expansaomacae.jpg>.
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Importante registrar que isso não acontece apenas por conta da decisão sobre
vantagens locacionais, mas adiante avança também para a sustentação e
desenvolvimento de serviços especializados nestes que se transformam em “espaços
luminosos”. Interessante observar também que essas empresas nunca estão nas
extremidades da cadeia produtiva. Elas são intermediárias, contratadas diretamente
pelas empresas que vendem seus serviços para a petroleira, já de forma integrada,
com aluguel de plataformas, sondas etc. Sendo assim, elas também arrastam e não
apenas são arrastadas e, dessa forma, também definem a alocação de outras
empresas fornecedoras e prestadoras de serviços. Há, como diz Santos e Silveira
(2014, p.300), “um movimento dos agentes, dos produtos, das mercadorias, do
dinheiro, da informação, uma determinada estrutura de ordens e um determinado
sistema de poder fundado na economia e na política” que vão dando conformações
ao território dentro da geografia das corporações (ou tão bem explicado pela geografia
econômica). Isso ajuda a explicar as receitas tributárias em Macaé, mais ligadas à
Economia do Petróleo do que à Economia dos Royalties, conforme detalhado no
quadro da matriz dimensional desses dois verbetes. O Quadro 22 mostra que as
receitas de ISS e o repasse do ICMS (arrecadado pelo estado), a partir de 2014,
passaram a ser mais significativas que as petrorrendas oriundas da distribuição das
participações governamentais.
Em maio de 2015, a Petrobras ganhou o prêmio OTC Distinguished
Achievement Award for Companies, Organizations and Institutions, reconhecimento
mais importante que uma empresa de petróleo pode receber na qualidade de
operadora offshore, por conta das tecnologias desenvolvidas para a exploração e
produção da cama de Pré-Sal. A cerimônia de premiação ocorreu durante a Offshore
Technology Conference (OTC), em Houston, Texas, EUA, no maior evento do mundo
dedicado à área de exploração e produção de petróleo no mar. Em 1992 e 2001, a
Petrobras já tinha recebido esse mesmo prêmio por tecnologias de engenharia
submarina (subsea) desenvolvidas para produção em águas profundas.351
O peso do interesse internacional sobre a engenharia de petróleo pode ainda
ser visto com a realização, em março de 2016 no Rio de Janeiro, do evento "UK
Energy Brasil 2016". Foi a quarta edição do encontro que reúne em sessões plenárias,
workshops e reuniões bilaterais, empresas do setor de óleo e gás do Reino Unido e
Informação disponível no site da Petrobras em 04/05/2015: http://www.petrobras.com.br/fatos-edados/recebemos-maior-premio-da-otc-e-destacamos-importancia-das-parcerias-no-pre-sal.htm
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do Brasil. Os workshops do evento foram divididos em três áreas dentro do setor de
óleo e gás: construção naval e offshore, subsea (engenharia submarina) e
maximização da produção de petróleo. O embaixador do Reino Unido no Brasil, Alex
Ellis fez a abertura e presidiu a sessão plenária quando disse que "existem mais de
200 empresas britânicas atuando no setor de óleo e gás no Brasil, com destaque para
a fabricação de robôs submarinos controlados remotamente (ROV), utilizados em
águas profundas, nas bacias de Campos e Santos. O Reino Unido continuará sendo
um parceiro fiel do Brasil, especialmente nesse setor de petróleo e gás natural". No
evento foi informado que os maiores investidores britânicos no Brasil são do setor de
óleo e gás. Na oportunidade se falou de dois fundos de investimentos para parcerias
com o Brasil: "Newton Fund" e o "Prosperity Fund" reunindo 1,345 bilhão de libras
(cerca de R$ 7 bilhões), e que nos últimos dois anos foram gerados 2 bilhões de libras
(cerca de R$12 bilhões) em negócios com empresas britânicas no Brasil na área de
petróleo e gás352. Nessa linha, o embaixador britânico relatou encontro com o diretor
Financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro, que eles consideram âncora do setor, para
discutir oportunidades conjuntas (descrição já comentada no pé de página 293). Esse
fato reforça o peso que a engenharia submarina tem na exploração de petróleo no
país, assim como se vê a profunda articulação com a cadeia global deste setor de
equipamentos, tecnologia e serviços com peso crescente e bases instaladas no
município de Macaé, RJ.
Outro fato que demonstra o interesse na área pode ser avaliado pelo interesse
das empresas do setor instaladas em Macaé, quando resolveram procurar o IFF, junto
com a Petrobras, para estruturar um curso com duração de 388 horas de
especialização — pós-técnico — em operações com equipamentos submarinos. O
edital do curso buscou egressos das áreas de automação, eletro-eletrônica,
eletrônica, eletrotécnica e mecânica, tendo em vista a demanda que, entre os anos de
2010 e 2011, se vislumbrava para o setor. O curso foi coordenado pela Petrobras e
pelo IFF — no campus em Macaé — para duas turmas de 25 alunos, que foram
formadas e absorvidas por várias empresas que atuam no setor: FMC, Dril Quip do
Brasil, Cameron do Brasil, Aker Solutions, Vetco Gray, Lupatech e Weatherford353.
Mais informações sobre o evento UK Energy Brazil 2016 está disponível em:
http://www.ukenergyinbrazil.com.br/noticias_recentes3.asp

352

Informação disponível no site Click Macaé em 6 de julho de 2009:
http://www.clickmacae.com.br/?sec=47&pag=noticia&cod=7101
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Os fatos acima são exemplos de como o circuito de produção vai sendo
estruturado em termos de negócios, de tecnologia e de especialização de mão de obra
para atuar no setor de exploração e produção de petróleo no polo operacional
localizado no município de Macaé.
A especialização de um “lugar” — áreas de um país — tende a ser um processo
decorrente do mercado global, que elege atividades mais competitivas a partir das
proximidades, mas também por conexões que a cadeia produtiva vai impondo. Assim,
um tipo de atividade perde força num lugar para surgir em outro. Determinadas
produções e serviços tornam-se mais rentáveis em novos territórios num movimento
determinado pela geografia das corporações, mesmo que a tendência seja a
agregação de atividades similares ou complementares sobre um mesmo lugar,
criando as especializações produtivas (SANTOS, M.; SILVEIRA, M.L., 2014, p.299).
A proximidade cria o efeito de vizinhança, embora ela possa ser interligada em
escalas distintas, conforme as cadeias globais de valor, que induz ao alargamento da
atuação corporativa. Novos “espaços luminosos” surgem entre “espaços opacos”
(SANTOS, M.; Silveira M.L. 2014, p.294) interligados pela cadeia de valor. O uso
competitivo e corporativo do território pode alterar as hierarquias e as polaridades
entre a sede e as bases operacionais. E, entre estas, no caso da existência de mais
de uma, conforme a atuação das empresas, de seus interesses intercapitalistas e da
relação com o poder político e o Estado como agente regulador. Santos e Silveira
(2014, p.300) também falam que esse processo muitas vezes não possui inspiração
local ou regional, mas existe e se constitui como uma “coerência subordinada” e, como
tal, poderia ser visto como “especialização alienígena” e, de certa forma, também uma
“especialização alienada” pela forma como se dá a sua origem, desenvolvimento e
destino, pensado de forma corporativa ou por setor de atividade. Nesse processo é
possível enxergar como a dinâmica atual do Circuito Espacial do Petróleo (CEPR-RJ)
se adensa, se especializa em alguns nós e se expande.

3.7 A dinâmica socioeconômica leva à expansão do CEPR-RJ até o Açu em SJB

O Porto do Açu surge como proposta de empreendimento entre 2005 e 2006.
Começa a ser construído em 2007 e inicia seu funcionamento em 2014. Ele nasce
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como um projeto de exportação de minério de ferro e depois se amplia, especialmente
para apoio às atividades offshore. A instalação do complexo logístico-portuário e
industrial do Porto do Açu, localizado no distrito-balneário (Barra do Açu), no município
de São João da Barra, como já dito, foi a origem dessa pesquisa pelo Núcleo de
Estudos em Estratégias e Desenvolvimento (NEED) no Instituto Federal Fluminense,
onde este doutorando é professor e pesquisador. O objetivo inicial nasceu da
compreensão do empreendimento como um elemento do desenvolvimento regional
dentro do ERJ. A investigação começou acompanhando o projeto de implantação
(2006/2007), quando aconteceu em 27 de dezembro de 2006 o lançamento da pedra
fundamental, e se estendeu ao início da construção em 2008, com foco maior voltado
para os impactos e os conflitos socioterritoriais.
A transformação do projeto do empresário Eike Batista de uma empresa para
exportar minério extraído no Quadrilátero Ferrífero mineiro e interligado ao porto, no
litoral do Norte Fluminense, numa holding (grupo) com captação de recursos do
mercado financeiro e das agências e bancos de fomento governamentais, chamou a
atenção para outras dimensões e escalas que envolvia o projeto portuário. A forte
expansão da economia brasileira deste período, apesar do susto com a crise de
2008/2009 do subprime americano, aliada à forte demanda por commodities do
mercado asiático, fez o projeto avançar. A holding EBX foi constituindo várias
empresas com projetos específicos para além da exportação de minério, como o
porto, geração de energia, siderúrgicas, cimenteiras etc.
A fortíssima valorização do minério de ferro a valores nunca antes atingidos no
mercado internacional fizeram o empresário vender o projeto de exportação e minério
(Sistema Minas-Rio) — ainda no papel e em início de licenciamento — à mineradora
anglo sul-africana Anglo American por cerca de US$ 6 bilhões. Com esse volume de
recursos, o empresário se aventurou a entrar no negócio de petróleo e assim
arrematou a grande maioria das áreas ofertadas no último leilão da ANP, antes do
anúncio da descoberta do pré-sal no litoral brasileiro354.

O complexo portuário

ganhou, dessa forma, mais um terminal, o primeiro era para movimentação de minério

Três artigos sobre este processo de implantação do Porto do Açu foram produzidos por este
pesquisador em conjunto com outros professores participantes do NEED-IFF e apresentados entre
2013 e 2014 no Sedres-Rio (2012); XII RII em Belo Horizonte (2012); ANPUR (2013) e 2º Coninter,
UFMG (2013). Eles detalham esse processo para aqueles que tiverem interesse em conhecê-lo em
mais detalhes e sob o olhar de uma análise ainda inicial. Os artigos constam das referências
bibliográficas da tese como: PESSANHA, et. al. 2012, 2013 e 2014.
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de ferro e offshore, e o segundo onshore teve uma área de restinga cortada para
permitir a entrada de um braço de mar para servir de píer de atracação. Com a
ampliação dos projetos para a indústria do petróleo no país, nas Bacias de Campos,
Santos e ES, o segundo terminal e o distrito industrial articulado passaram a ter a
cadeia do petróleo como âncora.
Os portes dos projetos, especialmente o porto (LLX), custos e os cronogramas
de ampliação foram se dilatando enormemente. A euforia da fase de expansão e as
enormes captações de dinheiro faziam os projetos andarem, incluindo a construção
de um enorme estaleiro (OSX) que seria para atender às demandas da empresa de
óleo e gás do grupo, a OGX, numa área já instituída como Distrito industrial de São
João da Barra, numa parceria nunca explicada junto ao governo estadual por meio da
Codin. A parceria com o governo extremamente frágil em termos institucionais e legais
se deu com o objetivo de viabilizar a área para a instalação do distrito industrial. Esse
processo altamente traumático gerou inúmeros atingidos entre pequenos produtores
(cerca de 500) e donos de terrenos em loteamentos (cerca de 2000) que tiveram suas
áreas desapropriadas (estimadas em 7.500 hecatares desde 2009). Cerca de metade
destes proprietários (até 2016) nada tinham recebido e seguiam com processos
judiciais questionando as desapropriações que alegam ter sido para fins privados, com
objetivos que não se realizaram e constituído em acordos espúrios do empreendedor
com o poder político, além de estarem apoiados em frágeis instrumentos jurídicos. As
fotos e imagens do infográfico (figura 59) abaixo registram a primeira das várias
manifestações dos pequenos proprietários rurais (28 ago. 2009) contra o decreto de
desapropriação do governo do ERJ (Nº41.915/2009) publicado no DOE, em 22 de
junho de 2009.
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Figura 59 - Infográfico com imagem do decreto (DOE) e manifestação contra
desapropriações no Açu.

Fotos do blog do autor e infográfico produzido por Maycon Morais.

Além das desapropriações vários impactos ambientais e outros sociais
ampliaram os conflitos territoriais decorrentes da implantação do complexo portuárioindustrial do Açu. Entre eles vale destacar dois: a salinização de terras e lagoas,
decorrente do aterro hidráulico autorizado pelo Inea para depósito no continente da
areia retirada do fundo do mar, através da dragagem, para implantação do canal de
atracação dos dois terminais do Porto do Açu. Extensa área foi atingida com a
salinização e constatada por várias análises do Laboratório de Ciências Ambientais
(Lac) da Uenf e confirmadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Estudiosos
suspeitam ainda que a construção do canal onshore do terminal 2, que rasgou o
continente para entrada de água do mar, tenha contribuído para a salinização de
recursos hídricos (lagoas e canais) e do solo. Inúmeras plantações foram atingidas e
parte do solo desertificado. Matéria do jornal Folha de São Paulo, 18/12/2012, com o
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título “Porto de Eike salgou região no Rio”355 citou os estudos, trouxe inúmeras
informações dos pequenos proprietários ruais atingidos além de fotos e o infográfico
abaixo que ilustra bem o impacto, assim como suas origens e consequências.
Figura 60 - Infográfico apontando a origem e as consequências da salinização
da região do Açu, por conta do impacto ambiental da construção do porto.

Fonte: Folha de São Paulo, em 18 dez. 2012.

O segundo importante impacto ambiental decorrente da implantação do Porto
Açu foi a erosão da linha da costa no mar no balneário da Barra do Açu. O fenômeno
foi atribuído, por estudos e relatório da UFF-Campos e da Uenf, à construção do
quebra-mar e da ponte na direção norte do litoral, onde se situa o terminal 1 do Porto
do Açu. A foto (Nº35) a seguir oferece amostras deste impacto, que apesar de negado

Matéria da Folha de São Paulo, em 18 dez. 2012. NOGUEIRA, Ítalo. Estudo diz que porto de Eike
salgou região no Rio. Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/12275-porto-deeike-salgou-regiao-no-rio#foto-221234>.
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pela controladora do empreendimento, estava previsto nos Estudos e Relatórios de
Impactos Ambientais (EIA/Rima) do Porto do Açu356.
Foto 35 - Erosão da praia do Açu que estudos estudos da Uenf e UFF atribuíram à
construção do quebra-mar e do terminal 1 do porto.

Impacto também previsto no EIA/Rima do próprio empreendedor. Registro em 3 set. 2015 feita pelo
morador Denis Toledo e publicado no blog do autor.

Uma imagem (infográfico) elaborada pelo técnico em informática e comerciante
Denis Toledo, morador da comunidade do Açu e participante das audiências de
licenciamento ambiental dos empreendimentos, demonstra os riscos descritos pelo
EIA/Rima – motivo de debates e preocupação da comunidade – e as ocorrências com
o avanço do mar, a partir de imagens reais de satélite do Google Earth:

Diversas postagens do blog do autor desta tese tratou do assunto em detalhes, especialmente nos
anos de 2014 e 2015. Algumas delas estão disponíveis nos links abaixo: “Entendendo a erosão da
Prais do Açu”, publicado em 25 set. 2014, disponível em: <http://www.robertomoraes.com.br/2014/
09/entendendo-erosao-da-praia-do-acu.html>. “Erosão do mar no Açu: impacto já previsto em
2011”, publicado em 02 out. 2015, disponível em: <http://www.robertomoraes.com.br/2015/10/
erosao-do-mar-no-acu-impacto-ja.html>. “Erosão na Praia do Açu segue e Justiça Federal
determina elaboração de plano de recuperação ambiental, publicado em 27 ago. 2015, disponível
em: <http://www.robertomoraes.com.br/2015/08/erosao-na-praia-do-acu-segue-e-justica.html>.
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Figura 61 – Infográfico sobre erosão no Açu com dados do EIA/Rima e imagens do
Google Earth apontando que os riscos da rosa no Balneário do Açu se efetivaram.

Elaboração Dênis Toledo e publicação no blog do autor.

Entre 2012 e 2013, já com quase cinco anos de construções do porto e de
outras instalações, a holding do Eike Batista começou a ter problemas decorrentes
dos maus resultados da empresa de petróleo (OGX). Ela consumia grandes somas
de recursos para explorações de campos de petróleo que foram se mostrando
malsucedidas em campos offshore, em áreas já descartadas pela Petrobras. A
desvalorização das ações da OGX, depois também da OSX e outras, aliada às
dificuldades em obter dinheiro para pagar as obras e outros compromissos, levou à
crise e ao desmonte de toda a holding. Hoje, grande parte dessas empresas está em
processo de recuperação judicial, enquanto outras tiveram seus ativos repassados a
grupos empresariais e/ou fundos financeiros. Este foi o caso da LLX controladora do
projeto do Porto do Açu, repassada para controle do fundo financeiro americano EIG
— Global Energy Partners357. Foi a primeira empresa negociada no auge da crise da
EBX em outubro de 2013358. Em 2016, o empresário Eike Batista possuía cerca de
0,3% das ações da Prumo Logística Global, empresa controlada pelo fundo EIG, que
foi, seguindo o exemplo de sua antecessora, se transformando numa holding e hoje
A EIG se apresenta como uma empresa de investimentos (banco) estabelecida desde 1982 com
capital investido de US$ 22,7 bilhões, com 312 empresas na carteira nos setores de infraestrutura,
energia (petróleo e renováveis) localizadas em 36 países de 6 continentes. Site:
http://www.eigpartners.com/.

357

Informação da Agência Reuters em 11 de outubro de 2013: “Grupo EIG assume controle da LLX
na segunda-feira”. Disponível em: http://br.reuters.com/article/businessNews/
idBRSPE99908K20131011
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controla o Porto do Açu, uma de suas várias empresas ligadas ao complexo logísticoindustrial. Logo em seguida, o fundo EIG mudou o nome da empresa de LLX para
Prumo Logística Global S.A. A seguir está exposta a estrutura corporativa da Prumo
Logística Global S.A. com a composição acionária (os 0,3% do Eike Batista estão
incluídos nos 19% dos acionistas minoritários) e as empresas vinculadas à holding:359
Figura 62 - Estrutura corporativa da Prumo. Participação acionária e
empresas da holding Prumo Logística Global S.A. 360

Ainda antes da crise dos baixos preços do petróleo no mercado internacional e
dos problemas de governança da Petrobras que surgiram a partir do segundo
semestre de 2014, a parte relativa a negócios relacionados à cadeia e indústria do
petróleo foram se sucedendo junto ao Porto do Açu. Também no segundo semestre
de 2014, o porto entrou oficialmente em funcionamento com o primeiro embarque de
minério de ferro. Em setembro de 2016, a Prumo já havia realizado, segundo sua
Sobre o surgimento da holding EBX, a relação com as empresas “X” e o “novo” interesse dos EUA,
ver detalhes num texto do blog deste pesquisador publicado no dia 9 de setembro de 2013.
Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2013/09/o-surgimento-da-holding-ebx-relacao.html
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Fonte das informações e da imagem da Estrutura Corporativa da holding Prumo Logísitica Global
S.A. consta da apresentação corporativa de Julho de 2016. Slide 6/38. Disponível em:
<http://prumo.riweb.com.br/Download.aspx?Arquivo=ME2hCJOAR8lRhVzl7SGD8Q==&IdCanal=4T
65x4dS30K8JEw0xqAQlg>.
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apresentação corporativa, um total de 100 embarques de minério de ferro para o
exterior.
Enquanto isso, três empresas de fabricação e fornecimento de materiais e
equipamentos para os processos de exploração de petróleo passaram a funcionar na
área do distrito industrial junto ao terminal 2 do porto: a Technip, a NOV, Intermoor e
a Wartsila. A seguir, o grupo americano Edison Chouest ganhou licitação da Petrobras
para prestar serviços de embarque, desembarque e movimentação de cargas
offshore361. Assim, alugou área da Prumo (Porto do Açu) junto ao terminal 2, instituiu
a empresa BrasilPort, iniciou a construção de uma base de apoio portuário e, neste
ano de 2016, já atendia a movimentações de cargas e de pessoal para a estatal e
outras empresas do segmento offshore, que antes se serviam dos terminais portuários
da Petrobras em Imbetiba, Macaé e do CPVV, instalado em Vila Velha, ES. 362
Também, entre 2015 e 2016, a holding Prumo fechou contratos com a BG/Shell, por
intermédio da empresa Açu Petróleo da qual é sócia com a americana Oiltanking para
movimentação e transbordo de petróleo que já começou a ser feito junto ao terminal
1 do Porto do Açu363.

Sobre a instalação da base portuária da Edison Chouest no Açu ver nota no blog deste
pesquisador em 6 de outubro de 2015, com o título: “Edison Chouest consegue aval de R$ 294
milhões do Fundo de Marinha Mercante para construção de estaleiro de reparos no Porto do Açu”.
Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2015/10/edison-chouest-consegue-aval-de-r294.html>.
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No dia 25 de julho em de 2016, a Prumo informou em comunicado ao mercado sobre a primeira
operação em dársena coberta na BrasilPort (grupo Edison Chouest) no terminal 2 do Porto do Açu.
A Brasil Port contará com 16 berços para atracação, sendo 9 em dársenas, também está prevista a
construção de um estaleiro para reparo de suas próprias embarcações e de terceiros, numa área
total de 597.400 m² e 1.030 metros de frente de cais. Disponível em:
http://www.prumologistica.com.br/pt/imprensa/Paginas/Base-de-apoio-offshore-no-Porto-doA%C3%A7u-realiza-primeira-opera%C3%A7%C3%A3o-em-d%C3%A1rsena-coberta-noBrasil.aspx>.

362

O portal G1 publicou, em 29 de agosto de 2016, a notícia de origem da Agência Reuters com o
título e subtítulo: Prumo inicia operação de transbordo de petróleo no porto de Açu - Transbordo
deve durar 36 horas, segundo comunicado. Operação é feita em contrato com a BG E&P Brasil,
subsidiária da Shell. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/08/prumoinicia-operacao-de-transbordo-de-petroleo-no-porto-de-acu.html>.
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Foto 36 - Base de Apoio Offshore da Edison Choest junto ao terminal 2 do Porto
do Açu.

Já em funcionamento, mas ainda com instalações em construção. Pode ser visto a área de
armazenagem ainda em construção, os tanques e reservatórios para estoques a serem
transportados para as plataformas e as garagens cobertas para ancoragem protegidas durante
a movimentação de cargas junto ao píer.364

Foto 37 - Base de apoio portuário da Edison Chouest no T2 do Porto do Açu.

Terminais cobertos (dársena) Em comunicado ao mercado, a Prumo informava em 25 out.
2016 sobre o início do funcionamento destas bases cobertas.365
Foto que consta da apresentação corporativa da Prumo, em set. 016, slide 35/38. Disponível em:
<http://prumo.riweb.com.br/Download.aspx?Arquivo=SErO/geaJtcR4bYycTJILg==&IdCanal=4T65x4
dS30K8JEw0xqAQlg==>.
365
Foto Disponível em:
364

481

No segundo semestre de 2016, o canal do T-OIL possuía 20,5 metros de
profundidade e previa receber inicialmente navios Suezmax. A previsão era que até o
final de 2017 a profundidade do terminal fosse ampliada para até 25 metros. Com a
ampliação da profundidade, o Porto do Açu poderá receber no T-OIL navios da classe
VLCC (Very Large Crude Carrier), que carregam até 320 mil toneladas. Os berços
norte e central do terminal serão capacitados para transbordo entre navios tipo VLCC
e SuezMax e o berço sul, apenas para transbordo entre navios SuezMax.
Neste mesmo período em que esta tese está sendo finalizada, o Porto do Açu
elaborava e desenvolvia projetos em parceria com outras empresas para geração de
energia elétrica e outros segmentos. A geração de energia se daria a partir do gás
natural, seja o obtido nos campos petrolíferos do litoral, ou a ser recebido sobre a
forma de LGN. Durante os anos de 2014, 2015 até o início de 2016, apesar do
estaleiro da OSX ter tido suas instalações interrompidas, uma parte de sua área serviu
para, junto com a empreiteira Mendes Junior, sob a forma de consórcio (Integra),
desenvolver projetos de construção naval para o setor offshore. Assim, chegando a
ter cerca de 700 trabalhadores, o consórcio montou no local alguns módulos para duas
plataformas de petróleo366.
A crise da Petrobras e a Operação Lava Jato paralisaram em 2016 esse tipo
de atividade, embora existam projetos de retomada de construção naval junto ao
porto, considerando a disponibilidade de áreas interessantes para a atividade não
apenas de montagem, mas também para manutenção de plataformas e outras
embarcações offshore. Desde o final de 2015, e prosseguindo em 2016, outras
plataformas e embarcações ligadas à exploração offshore passaram a usar os píeres

<http://www.prumologistica.com.br/pt/imprensa/Paginas/Base-de-apoio-offshore-no-Porto-doA%C3%A7u-realiza-primeira-opera%C3%A7%C3%A3o-em-d%C3%A1rsena-coberta-noBrasil.aspx>.
Em 23 de agosto de 2014, este pesquisador informou em seu blog sobre as atividades do
Consórcio Integra (Mendes Jr + OSX) de montagem naval de módulos de plataformas, junto ao
Porto do Açu: “Avança montagem de módulos que Consórcio Integra faz no Porto do Açu”.
Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2014/08/avanca-montagem-de-modulos-de.html >
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do terminal 2 do Porto do Açu para movimentar cargas, trocar turmas e fazer pequenos
reparos.367 368

367 O pesquisador em seu blog informou sobre a primeira embarcação (plataforma) a atracar no
terminal 2 do Porto do Açu. Nota com o título: “Porto do Açu espicha o "Circuito Espacial do
Petróleo" no litoral do ERJ e mira o próximo ‘ciclo petro-econômico’” foi publicada em 28 de
fevereiro de 2016. Disponível em:< http://www.robertomoraes.com.br/2016/02/porto-do-acu-espichao-circuito.html >.
Imagem do slide 13/38 da Apresentação Corporativa da Prumo em Setembro de 2016. Disponível
em: <http://prumo.riweb.com.br/Download.aspx?Arquivo=SErO/geaJtcR4bYycTJILg==>.
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Figura 63 - Distribuição espacial dos empreendimentos no Complexo do Porto do Açu. Fonte: site da Prumo Logística Global S.A.

Apresentação corporativa, dezembro 2016.
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Em novembro de 2016, entre os trinta e dois empreendimentos desenhados
para os terminais, retroárea do Porto do Açu e Distrito Industrial de São João da Barra
— DISJB (Prumo + Codin-RJ), um total de treze estava em operação369. Outros em
fase de licenciamento e implantação (duas colunas da direita) de acordo com o quadro
abaixo no final do ano de 2016:
Quadro 34 - Relação dos empreendimentos em operação e projeto nos dois
terminais Porto do Açu, no 2º semestre de 2016. Informações Prumo Logística
Global S.A.
Empreendimentos no Porto do Açu
Prumo
Logística
Holding (exLLX)
2014
Intermoor
2014
Serviços de
ancoragem +
Apoio offshore
Wartsila-2015
Geradores e
motores

NOV
2014
Tubos flexíveis

Anglo
American
2014

NFX – 2016
(Prumo e BP)
Terminal
Combustíveis
Dome (Prumo
+ Gran
Energia)
Serviços
Technip
2014
Tubos flexíveis

Elaboração do autor.

FerroPort –
2014
Prumo +
Anglo:
Export. Minério
Açu Petróleo
2016 (Prumo +
Oiltanking)
Transbordo
óleo
TMult -2015
Terminal
Multicargas

UPGN
Processamento
Gás (Projeto)

UTP
Tratamento
óleo (Projeto)

Terminal GNL
Gás Natural
(Projeto)

Vallourec
Tubos de aço
(Projeto)

Condomínio
Logístico
(Projeto)

Centro de
Convivência
(Projeto)

Brasil Port
E. Chouest2016 Apoio
offshore

InterRio
Hotel
(Projeto)

Marca
Ambiental
(Projeto)

Dessa forma, é possível observar que o Porto do Açu, como MIDAs (ou portoindústria) foi ampliando sua atuação e sua especialização vinculada à cadeia
produtiva do petróleo. O Complexo Logístico-Portuário se aproveitou da fase de
expansão da economia instalando o básico para começar a operar. Assim, passou a
vencer a disputa com outros empreendimentos que ainda estavam em fase de projeto
Em 25 nov.2016, em matéria na InterTV (repetidora da Globo regional), o gerente comercial da
Prumo Logística Global S.A., José Guilherme Vasconcelos, informou sobre os dados recentes do
Porto do Açu e também sobre o planejamento de investimentos. Que o porto já teria feito mais de
100 embarques de minério de ferro no Terminal T1; Que em novembro de 2016, 13 empresas
atuavam na retroárea e no Distrito Industrial de São João da Barra, junto ao porto, gerando 4,5 mil
empregos diretos; que em 2032, com os novos empreendimentos, o complexo tem previsão de
estar gerando um total de 104 mil empregos. O gerente comercial da Prumo detalhou ainda as
expectativas com os projetos em maturação do condomínio logístico-industrial; Terminal de Gás
Natural e Usina Termelétrica [UTE] que exigiriam investimentos superiores a R$ 6 bilhões. Vídeo da
matéria disponível no site G1: <http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/rjintertv2edicao/videos/t/edicoes/v/porto-do-acu-em-sao-joao-da-barra-rj-entra-em-nova-fase-deconstrucoes/5475315/>.
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e/ou em licenciamento370. Com a nova fase de colapso do setor de petróleo, a má
conjuntura de preços das commodities, mais a crise política e econômica do país, o
projeto do Porto do Açu passou a apresentar vantagens competitivas para atender a
demandas, num novo período de escassez de recursos para novos e pesados
investimentos em capital fixo de infraestrutura. O caso serve ainda para observar
como a financeirização foi chegando aos dois setores objetos desta tese petróleoporto. Há um avanço extraordinário do capital financeiro sobre esses setores que
possuem relação biunívoca.
O Porto do Açu se apresenta chamando a atenção para uma de suas vantagens
operacionais quanto ao fato de estar junto à Bacia de Campos e relativamente
equidistante das importantes bacias do Espírito Santo e Santos (Pré-sal). Abaixo
segue apresentado os slides (2 e 38) da apresentação corporativa da Prumo, em
setembro de 2016. Eles apresentam as empresas que arrendaram áreas, produzem
materiais ou prestam serviços para a indústria de petróleo offshore a partir do distrito
industrial e da base portuária do Complexo do Porto do Açu, que assim foi se
constituindo, depois de Macaé, como uma nova unidade operacional do Circuito
Espacial do Petróleo e dos Royalties (CEPR-RJ).

Para os que desejarem uma avaliação mais detalhada deste processo de vantagem comparativa
junto com o histórico de implantação do Porto do Açu, pode ler o artigo deste pesquisador em seu
blog, publicado em 14 de junho de 2016, com o título: “O Porto do Açu vai se consolidando como
um enclave americano no Norte Fluminense: interpretação de uma década”. Disponível em:
http://www.robertomoraes.com.br/2016/06/o-porto-do-acu-vai-se-consolidando-como.html>.
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Figura 64 - Localização do Porto do Açu próximos a outros potenciais negócios no
triângulo da Região Sudeste.371

Figura 65 - Detalhamento das atividades e empresas que atuam no Porto
do Açu.

Fonte: slide da Prumo.372
Fonte do mapa 32: Slide 2/38 da Apresentação Corporativa da Prumo em Setembro de 2016.
Disponível em: <http://prumo.riweb.com.br/Download.aspx?Arquivo=SErO/geaJtcR4bYycTJILg==>.
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Imagem do slide 6/38 da Apresentação Corporativa da Prumo em Setembro de 2016. Disponível
em: <http://prumo.riweb.com.br/Download.aspx?Arquivo=SErO/geaJtcR4bYycTJILg==>
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Estas mudanças de Macaé em direção ao município de São João da Barra
onde está localizado o Porto do Açu podem ser observadas na variação da qualidade
do emprego, comentada anteriormente, para explicar a interpretação de como foi
migrando da Economia dos Royalties para a Economia do Petróleo, ao expor os dados
sobre a qualidade do emprego (Tabela 6). Uma breve tabulação sobre a evolução de
indicadores econômicos entre 2011 e 2015, como foi feito anteriormente para expor a
situação de Macaé como polo intermediário do CEPR-RJ, será aqui apresentada para
mostrar a dinâmica socioeconômica que é fruto de sua expansão até São João da
Barra em função da implantação e operação do Porto do Açu no município:
Tabela 11 - Evolução das receitas tributárias próprias (2011-2015) do município
de São João da Barra, RJ.

Evolução das receitas do município de São João da Barra (em milhões)
Receitas
2011
2012
2013
2014
2015
Orçamento total

Royalties (%)
ICMS (%)
ISS (%)
IPTU
Orc. per capita

403
401
405
424
346
291 (72%) 262 (65%) 241 (60%) 246 (58%) 159 (46%)
36 (9%)
37 (9%)
41 (10%)
39 (9%)
37 (11%)
15 (4%)
37 (9%)
60 (15%) 63 (15%)
61 (18%)
1,2
1,2
1,1
1,4
1,4
10.237
10.650
11.239
12.396
9.885

Fonte: Elaboração do autor. Dados da ANP, STF, Anuário Fluminense (FNP) e LOAs.

É possível identificar que a maior mudança nas receitas do município de São
João da Barra aconteceu no ISS que quadriplicou em quatro anos (2011-2014). De
certa forma esse crescimento segurou o orçamento total do município, compensando
em parte, a perda de receita com os royalties do petróleo (perda de R$ 87 milhões
com receita de R$ 246 milhões em 2014 para R$ 159 milhões em 2015). O
crescimento do ISS nesse período também está relacionado ao período de obras de
implantação dos terminais portuários. Estas receitas de ISS em SJB são mais
significativas quando observadas em termos percentuais em relação às receitas totais.
Elas saem de 4% em 2011 para 18% em 2015, enquanto a receita dos royalties do
petróleo para o mesmo período cai de 72% em 2011 para 46% em 2015.
Numa reunião realizada em março de 2017, no Colégio Municipal Chrisanto
Henrique de Souza no Açu, entre gerentes da empresa Prumo e membros da
comunidade, foram apresentadas informações sobre o pagamento do tributo
municipal, o Imposto sobre Serviços (ISS), no período entre 2012 e 2017. Os dados
especificaram os valores pagos por quatro dos empreendimento da Prumo Logística
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Global S.A.: Porto do Açu (logística e movimentação de cargas); Ferroport
(beneficiamento e exportação de minério; Açu Petróleo (transbordo e movimentação
de carga de petróleo cru) e Reserva Ambiental Fazenda Caruara - RAFC -(atividades
e serviços ambientais). A tabela abaixo (Nº 12) transcreve os dados dos valores do
ISS recolhido que constavam do slide apresentado pelo grupo Prumo Logística Global,
controlador do Complexo Logístico-industrial do Porto do Açu:
Tabela 12 - Valores de ISS recolhidos pela empresa Prumo para o município de SJB
entre os anos de 2012 e 2017.
ISS pago pelas empresas da holding Prumo controladora do Porto do Açu
(2012-2015) em milhões
Ano/Empresa
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (*)
Total

Porto do
Açu
6,6
14,9
21,3
11,4
5,2
1,0
60,4

Ferroport

Açu Petróleo

RAFC

Total

1,3
9,6
17,0
23,2
15,2
2,1
68,4

------0,2
6,0
1,9
8,1

------0,03
0,02
0,00
0,05

7,9
24,5
38,3
34,9
26,4
5,1
137,2(**)

* A receita do ano de 2017 computava apenas os dois primeiros meses (janeiro e fevereiro).
** Os valores parciais estão aproximados para milhões, por isso, o valor total segue informação do
valor total da empresa e não a tabulação totalizada na tabela feita em milhões. Fonte: Prumo
Logística Global S.A.
Fonte: Prumo Logística Global.

Comprarando os valores de ISS recebidos da Prumo e o ISS total arrecadado
pelo muncípio de SJB (entre 2012 e 2015), se percebe uma evolução da participação
dos empreendimentos do Complexo Portuário-industrial do Açu, apesar da redução
entre os anos de 2014 e 2015. Considera-se que o fato esteja ligado à fase de colapso
do ciclo petro-econômico e da economia do país em geral. Os dados da receita de
ISS do ano de 2016 foi estimada considerando a média da receita realizada nos
primeiros dez meses do ano. Assim, se observa que a participação do complexo
portuário, em termos de receita de serviços, seria responsável por pelo menos metade
da arrecadação deste tributo pelo município, conforme os números da tabela abaixo:
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Tabela 13 -Comparação dos valores de ISS recolhidos pela empresa Prumo e
total arrecadado pelo município de SJB entre os anos de 2012 e 2016.
Comparação do ISS recebido das empresa do Porto do Açu e os
valores totais arrecadados pela PMSJB entre 2012 e 2016 (em milhões)
Ano/ISS recebido
ISS da Prumo
ISS Total
Percentual
Pela PMSJB
2012
7,9
37,2
21%
2013
24,6
60,8
40%
2014
38,3
63,7
60%
2015
34,9
61,0
57%
2016
26,4
42,0 (*)
63%
Total
132,1
264,7
50,0%
(*) A receita de ISS total do ano de 2016 foi estimada, considerando que nos dois últimos
meses do ano ela repetiu a média arrecada nos primeiros dez meses, conforme relatório de
receitas enviadas pelo município ao TCE-RJ e à STF.

Elaboração do autor. Fonte: Prumo Logística Global e PMSJB.

O fato reforça a hipótese da expansão da dinâmica econômica do Circuito
Espacial do Petróleo, na direção do município de Macaé para São João da Barra, por
conta dos empreendimentos ligados ao Complexo do Açu. A ampliação gradativa das
receitas do ISS em Macaé até tornar-se a maior arrecadação daquele município,
ultrapassando até os royalties do petróleo - que hoje é a terceira maior receita atrás
também dos repasses do ICMS - poderá vir a ocorrer em São João da Barra, conforme
o andamento do empreendimento logístico-industrial, assim como da retomada de um
novo ciclo petro-econômico.
É ainda interessante observar, de forma comparativa, a evolução da receita dos
royalties e do ISS, entre os anos 2012 e 2016, no município de SJB. A análise destes
números na tabela (Nº14) permite ainda estimar – de forma inicial - a movimentação
da dinâmica econômica do município, saindo paulatinamente, daquilo que esta tese
chamou de Economia dos Royalties e migrando mais para a Economia do Petróleo.
O aumento relativo das receitas dos royalties, comparado às arrecadações do ISS,
segue uma sequência neste período a despeito da variação das fases do ciclo petroeconômico e da crise mais geral da economia. Tem-se, assim, mais um elemento que
reforça a interpretação da expansão do Circuito Espacial do Petróleo em direção ao
Açu.
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Tabela 14 - Evolução comparativa das receitas dos royalties e ISS de
SJB entre 2012 e 2016.
Evolução das receitas de Royalties e ISS em São João da Barra
(2012 e 2016) em milhões
Ano/Receita
Royalties
ISS
Relação %
2012
232,1
37,2
16%
2013
227,0
60,8
27%
2014
247,0
63,7
26%
2015
174,8
61,0
35%
2016
98,8
42,0 (*)
43%
(*) A receita de ISS total do ano de 2016 foi estimada, considerando que nos dois
últimos meses do ano ela repetiu a média arrecada nos primeiros dez meses,
conforme relatório de receitas enviadas pelo município ao TCE-RJ e à STF.
Fontes: InfoRoylaties, ANP, Anuário Estatístico Fluminense 2015 e TCE-RJ.

Não há reflexo ainda na quota-parte do ICMS já que o início do funcionamento
do porto se deu em novembro de 2014 e ele gera receita de ISS pelo serviço de
movimentação de cargas e não por circulação de mercadorias. A estabilidade da
receita de IPTU também mostra leniência do poder público em rever valores venais e
a planta, além de realizar cobranças mais efetivas. Ainda assim, já é possível perceber
a migração da economia de SJB, embora se esteja falando de apenas um ano de
início de funcionamento do Porto do Açu. Os dois mais fortes indicadores sobre isso
são as receitas de ISS e a qualidade do emprego com salários médios maiores. Esse
talvez seja o único indicador sobre melhorias sociais, considerando que o terminal
portuário tem características mais fortes de um enclave, com pouco diálogo com o
município e a cidade que faz parte da natureza dos portos tipo MIDAs, como foi
amplamente tratado no segundo capítulo desta tese.
Retomando mais uma vez a teoria dos circuitos espaciais de produção,
segundo Moraes (1985, p.3, apud DA SILVA 2013, p. 73), e dos círculos de
cooperação no espaço, há que se considerar que eles devem ser observados nas
demais escalas sob a ótica da mundialização do espaço geográfico e da globalização
das relações sociais de produção. Na prática, com a entrada do Porto do Açu no
CEPR-RJ, verifica-se uma extensão do corredor de fluxos materiais e de apoio às
atividades de exploração offshore, antes quase que concentrada no município de
Macaé. Ali, há quatro décadas, deu-se início à produção offshore de petróleo na região
Sudeste, ampliando sobremaneira a fronteira de exploração petrolífera no Brasil. Tal
fronteira foi adensada na fase de expansão do ciclo do petróleo com o aumento das
atividades de exploração offshore e onshore, que acabou por levar à instalação de
uma nova base. Não é possível compreender esse fenômeno de ocupação e de uso
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do território apenas localmente e nem regionalmente. A sua explicação está na
dinâmica global dessa cadeia produtiva e em sua forma de instalação sobre o
território.
Porém, o caso do Açu também chama a atenção pela sua atuação na tríade
que envolve a indústria naval além do sistema portuário e da cadeia do petróleo
formando um cluster logístico-industrial. O empreendimento portuário demonstra
também a forma segundo a qual a financeirização e a internacionalização do capital
foram aportados sobre o território que envolve o CEPR-RJ. Também trouxe várias
evidências sobre como o poder econômico coopta e se articula com o poder político
nas diferentes escalas para reduzir as barreiras da regulação, obter financiamentos a
juros subsidiados dos bancos de fomento governamentais e também para facilitar os
licenciamentos e até as desapropriações de terras para uso corporativo e privado, sob
o argumento da geração de empregos com números divulgados quase sempre de
forma superestimada. Vê-se, dessa forma, que o capital faz uso amplo do território.
Esse processo de expansão das atividades de apoio portuário e de base
operacional de apoio à exploração offshore de Macaé para o Açu no município de São
João da Barra não ocorreu sem disputas. Não a disputa intercapitalista direta, mas a
“guerra dos lugares (SANTOS, 2008) que envolveu os municípios e a estatal, em jogo
de poder político e interesses corporativos sobre o uso do território. A Prefeitura de
Macaé acionou judicialmente a Petrobras, questionando seu critério de licitação para
a contratação de base de apoio portuário para as suas movimentações de carga.
Alegava que o critério da distância entre as unidades de exploração e produção
(sondas e plataformas) e o terminal portuário prejudicava o município, que assim
passava a ser “descartado” depois de amplamente usado. A Prefeitura de Macaé
alegava ter participação e interesse num consórcio que estava viabilizando um outro
terminal portuário em seu município, para atender à demanda da Petrobras e eliminar
os gargalos e as limitações do terminal portuário de Imbetiba, de propriedade da
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Petrobras e em uso desde o início das atividades offshore no litoral fluminense, a partir
do final da década de 70373374.
Por tudo isso e outras razões que não necessitam ser aprofundadas, a
realidade empírica pesquisada trouxe evidências no modo de produção capitalista: o
capital tem todo o território que deseja para o seu uso, uma ocupação econômica e
utilitarista. Diante dessa realidade, vale observar como o mundo das altas finanças do
andar de cima (ARRIGHI, 1997), em determinado momento do Ciclo Sistêmico de
Acumulação — CSA (ARRIGHI, 1996), necessita se territorializar para produzir valor.
Assim, na fase seguinte do ciclo com a superprodução e a sobreacumulação, a
desvalorização chega através do capital fixo, porque só ele perde valor (HARVEY
2013, p.483). Assim, nesse processo, o capital se desterritorializa, recolhe os
excedentes da economia e retorna como fundo financeiro ao andar de cima das altas
finanças, num movimento contínuo e crescente em direção ao capital fictício.
O caso da relação petróleo-porto que cerca a implantação do projeto do Porto
do Açu — gênese das questões que empurraram a pesquisa para outras escalas e
dimensões — é, pois, extremamente simbólico para a compreensão do circuito de
acumulação. O desenvolvimento do projeto e implantação do Porto do Açu e o
complexo no seu entorno também reforça a relação entre financeirização e
mercantilização (com a mercadoria especial e com o consumo produtivo do sistema
portuário) e como parte do movimento mais geral, dentro do sistema capitalista que
propicia a produção das “plusvalias” operadas sobre as nações.

Em novembro de 2014, este pesquisador em seu blog detalhou este processo de disputa em três
textos que informavam e analisavam a questão. Pela ordem: 26/11/2014: “Disputa entre
corporações amplia concorrência entre cidades: o caso SJB (Açu) x Macaé (Tepor)”; “O que a
Petrobras diz sobre a licitação para a contratação da base de apoio offshore”; “Mais considerações
sobre a contratação de base de apoio para operação offshore pela Petrobras”; Disponível
respectivamente em: http://www.robertomoraes.com.br/2014/11/disputa-entre-corporacoesamplia.html>. http://www.robertomoraes.com.br/2014/11/o-que-petrobras-diz-sobre-licitacao.html.
http://www.robertomoraes.com.br/2014/11/mais-consideracoes-sobre-contratacao-de.html >
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Em 2015, duas outras postagens no blog versaram sobre a “guerra dos lugares” ou “guerra dos
portos”. Agora entre o terminal portuário de Vila Velha e novamente o Porto do Açu. Pela Ordem
cronológica. Em 17 de junho de 2015: “Macaé, o porto e a Petrobras: guerra dos lugares que não
leva a "lugar algum". Em 29 de dezembro de 2015: “Disputa para base logística se amplia entre ES
e RJ”. Disponível em: http://www.robertomoraes.com.br/2015/06/macae-o-porto-e-petrobras-guerrados.html>. <http://www.robertomoraes.com.br/2015/12/disputa-para-base-logistica-se-amplia.html>
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3.8 A dinâmica Lefebvriana “concentração e dispersão” explica a relação
espacial da cadeia global “petróleo-porto” também no CEPR-RJ

Os movimentos em torno da faixa litorânea fluminense, ancorada em polos e
dispersa entre os “hiatos” (espaços não urbanizados ou conurbados), refletem a
dinâmica descrita por Lefébvre entre movimentos de concentração e dispersão. Há
adensamentos e aglomerações difusas (LENCIONI, 2014) que se tornam polos e que
se interligam e articulam por eixos de circulação e fruição material e de fluxo de
pessoas. Assim, seguem num movimento de desterritorialização e territorizalização,
que constrói novas regionalidades e apontam para uma nebulosa.
As corporações da cadeia global verticalizadas pelos interesses dos oligopólios
e pelos fundos financeiros usam e abusam do território. A investigação empírica da
implantação do Complexo Portuário do Açu permite identificar os novos circuitos da
geografia das corporações em que um viés de uma espécie de “condado americano”
(EIG, Edison Chouest, Chevron, Technip-FMC, Oiltanking) parece se formar junto ao
Porto do Açu, na extremidade do CEPR-RJ.
A dinâmica econômico-espacial da economia do petróleo dentro deste circuito
que vai do Rio ao extremo Norte Fluminense pela faixa litorânea se desenvolve em
movimentos permanentes e com lógicas já conhecidas. O caso da base operacional
de Macaé, que funcionou durante décadas, quase que como única, vai se alterando.
Transforma-se em um polo intermediário e vê parte de suas operações migrarem num
movimento duplo: em direção ao Sul, na capital e na Bacia de Santos; e outro em
direção ao Norte, usando a base portuária e industrial recém-instalada do Porto do
Açu, no município de São João da Barra. O CEPR-RJ, dessa forma, não foi somente
se adensando, mas também se expandindo, observando em seu interior processos
de especialização, como já citado.
Dessa forma, nesta faixa litorânea de cerca de 400 km² no ERJ, identifica-se
um processo que Lefebvre (1999) chamou de implosão e explosão da cidade ou da
metrópole, onde a força dos processos e fluxos acompanham esses movimentos.
Lefebvre se referiu a esse processo, que parece estar em curso no espaço fluminense,
lembrando que ele é entrelaçado e simultaneamente homogêneo, fragmentado e
hierarquizado (LEFEBVRE, 1999, apud LENCIONI, 2015). Lencioni também faz
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inferências sobre fenômeno similar, porém olhando ainda mais o todo. Pode-se,
assim, considerar que, mais que um espaço social, trata-se de um espaço capitalista.
Para Lencioni (2015, p.57), a geografia do movimento nesta porção do espaço
fluminense pode estar articulada à formação de uma megarregião entre Rio e São
Paulo, com a formação de aglomerações difusas (nebulosas). Lencioni invoca Sassen
(2005) no que tange ao conceito de geografia da globalização, que pressupõe os dois
movimentos: o de dispersão e o de centralização. Esse movimento é também citado
por Santos e Silveira (2014, p.303) como de forças centrífugas e centrípetas, que
lembram, no entanto, que se trata de uma lógica unitária agindo sobre o território de
forma paralela e simultânea.
É um processo que mistura uma inflexão que sai da metrópole em direção ao
Norte e que, logo a seguir, remete ao movimento de reconcentração em direção à
metrópole. Esse segundo movimento, no caso específico do CEPR-RJ, tem duas
origens. Uma é física, sobre a localização da Bacia de Santos e da maior parte das
reservas do pré-sal no litoral mais próximo à metrópole. A segunda é da natureza
hierárquica e de gestão do setor petróleo, que concentra suas atividades de decisão
e de finanças junto à sede e não nas bases operacionais. Essa dinâmica é muito clara
dentro do CEPR-RJ. Eles parecem exprimir bem a atual realidade fluminense, com a
dispersão espacial das atividades econômicas e operacionais da tríade e a
centralização da gestão, com o controle das funções gerenciais e financeiras.
Tentando contribuir com formas simbólicas para explicar, para um público mais
amplo, este movimento espacial do setor extrativo-produtivo do petróleo no litoral
fluminense, usamos o exemplo do sistema circulatório do corpo humano. Nele se
conhece o ciclo cardíaco, com a sístole e a diástole que são movimentos e partes do
funcionamento do coração, que é único e que controla a vida humana. O processo é
similar aos movimentos de dispersão e concentração que não podem ser analisados
separadamente. Há razões e várias causas para pressão mais baixa ou mais alta,
mas elas não devem ser analisadas de forma descontextualizada do “corpo espacial”
como um todo. A Figura 64 (Ciclo cardíaco-espacial) abaixo tenta exprimir de forma
visual esta dinâmica dos movimentos simultâneos entre a dispersão e concentração
em relação à metrópole do ERJ.
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Figura 66 - Representação gráfica da dinâmica do Ciclo cardíaco-espacial.

Elaboração do autor. Arte Maycon Lima.

3.9 Uma nova metropolização, expansão da metrópole ou a expansão da
nebulosa de uma megarregião?

Parece claro que a expansão do CEPR-RJ até o Açu não é um fenômeno
isolado. Ele vem junto da estruturação de polos (bases produtivas) e do seu
adensamento, que são seguidos de intervalos. Já foi demonstrado que, além do Rio,
Niterói e Macaé, os polos da tríade “petróleo-porto-indústria naval” passam a ter, no
Açu, São João da Barra, apoiado pelo município de Campos dos Goytacazes, um
novo polo. Assim, o Açu se torna, um "novo hub de produtos e serviços da indústria
petrolífera” no ERJ, assumindo de forma crescente serviços que antes eram
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executados em Macaé ou no Rio de Janeiro. De forma paulatina, o Açu vai formando
um cluster com empresas ligadas ao fornecimento de equipamentos e serviços de
apoio à exploração offshore. Isso se dá por alguns atributos exigidos pela cadeia
produtiva do petróleo relacionados à existência de dois terminais portuários
licenciados e de uma grande retroárea litorânea, grande extensão de píeres de
atracação.
Observando o CEPR-RJ como um todo, com uma de suas pontas na área
metropolitana fluminense (Rio-Niterói-São Gonçalo e Itaboraí) e a outra estendida
agora até o Açu, no Norte do ERJ, tendo Macaé e Rio das Ostras e Baixada Litorânea
na parte intermediária, é possível interpretar um movimento espacial e uma
aglomeração com características singulares. Uma aglomeração dispersa, porém
integrada e vinculada à Economia do Petróleo e à Economia dos Royalties, com um
contorno fortemente definido pelas corporações ligadas à tríade que passaram a
demarcar boa parte do uso desse território, incluídas algumas áreas marítimas
suprimidas dos pescadores e do lazer.
As configurações espaciais são processos dinâmicos e em constante
movimento, assim nessa fração do território não poderia ser diferente. As fases de
expansão e colapso da economia e do ciclo do petróleo, ao qual o CEPR-RJ está
intensamente articulado (e dependente), interferem nessa dinâmica, mas talvez seja
possível afirmar, diante do cenário de um novo ciclo do petróleo com retomada da
expansão, que a integração dos polos deste circuito ampliado tende a se fortalecer,
ao mesmo tempo em que vai definindo especializações.
É importante observar que o movimento da exploração e produção na Bacia de
Santos (lembrando que essa denominação vale para a produção na direção do litoral
a partir de Búzios, em direção à capital e a São Paulo) já está interferindo em outros
municípios com as crescentes rendas petrolíferas para algumas prefeituras desse
intervalo entre os polos, com o crescimento da Economia dos Royalties. Maricá é o
exemplo mais marcante desse processo como já detalhado na Tabela 5 que tratou do
assunto.
Desse modo, os “hiatos” ou “intervalos” entre os polos começam a se adensar,
com o crescimento populacional e com o aumento da urbanização até os limites
definidos pela geografia física das lagoas e das unidades de conservação descritas
anteriormente. Dessa maneira, voltando a observação para a totalidade, identifica-se
a formação de uma nova regionalidade, que seria decorrente do movimento dentro do
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CEPR-RJ. Uma regionalidade infraestadual que estaria unindo três regiões
(Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte Fluminense) e também se integrando, pela
primeira, ao sul do estado. Além disso, em nível supraestadual, com a expansão da
região metropolitana ao Sul Fluminense, pode-se também considerar a tese da
megarregião integrada até o Porto de Santos, no estado de São Paulo, como defende
a professora Sandra Lencioni.
Esta tese fez opção por não ampliar a sua interpretação sobre a forma como a
cadeia produtiva do petróleo utiliza bases no sul fluminense, detentor de um
importante polo da indústria naval em Angra dos Reis, além de um terminal aquaviário
e grandes reservatórios de petróleo, e também no litoral paulista, onde se estende até
Santos. Nesse intervalo espacial ainda há o terminal e reservatório de petróleo em
São Sebastião e gasodutos e oleodutos interligando refinaria em Paulínia. Vale
registrar que ao contrário do inicialmente planejado, as bases de apoio, que se previa
que fossem instaladas no litoral santista junto ao complexo portuário para dar suporte
à exploração nessa bacia, foram sendo imensamente reduzidas. Hoje, quase todo o
apoio portuário para movimentação de cargas dessa bacia é feita a partir do ERJ.
Pelos dados e indicativos que a pesquisa levantou, essa realidade estaria
vinculada às dificuldades impostas pelos operadores portuários dos terminais do Porto
de Santos, que entendem que esse tipo de atividade poderia causar prejuízo à rapidez
dos fluxos de embarques e desembarques naqueles terminais. O fato de esta
pesquisa deixar em aberto a forma como uma outra ponta do circuito espacial do
petróleo e sua relação com os sistemas portuários e navais se dão naquela região,
não significa que não existam, mas que os seus dados não ampliariam muito mais o
tipo de análise que aqui se faz. A investigação ampliada com o objetivo de entender
as novas territorialidades e regionalidades decorrentes dessas atividades no sul
fluminense, a partir do Rio de Janeiro até Santos, é um estudo que pode trazer mais
indicadores e luz às interpretações aqui formuladas.
É fato que a economia fluminense vive uma nova etapa com sua inserção na
economia global com profundas repercussões sobre o uso do seu território. Assim,
considerando tudo o que foi aqui apresentado, esta tese trabalha com três
interpretações sobre essas repercussões e sobre o movimento espacial de
constituição de novas regionalidades decorrente da tríade — em especial da relação
biunívoca “Petróleo-porto”: expansão ou transbordamento da metrópole; configuração
de uma nova região metropolitana: “do petróleo”; e constituição da megarregião SP-
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ERJ. Essas interpretações não são excludentes e, por isso, podem ser absorvidas
dentro do objetivo principal desta tese de comprovar que a relação petróleo-porto
produz novas e singulares territorialidades e regionalidades, que podem ir para além
do caso do CEPR-RJ:
1) Expansão da metrópole:
No texto apresentado e defendido na qualificação desta tese, em agosto de 2014,
apenas esta interpretação foi defendida para o fenômeno que, até então, se
interpretava como decorrente da dinâmica econômico-espacial, que adiante foi
concebido como um circuito de produção transescalar e muldimensional. Dessa
forma, se identificava uma inversão da inflexão que, desde a década de 90, se iniciara
com o desenvolvimento das cidades fora da região metropolitana: aparentemente, a
ampliação de uma reconcentração puxada pela forte e hierárquica cadeia produtiva
do petróleo. Mesmo com a ampliação do peso dos investimentos na metrópole,
entretanto,

o

movimento

nas

demais

regiões

fluminenses

não

paravam,

especialmente no litoral, que vivia a fase de boom da economia do petróleo e dos
royalties. Nesse sentido, as demandas da indústria naval em Niterói e a instalação do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) em Itaboraí repercutiam e
ampliavam a metrópole. O processo em 2013 produziu através de uma lei
complementar375, que reconheceu e incluiu mais dois municípios na região
metropolitana fluminense: Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu, após já haver incluído
Maricá. Cachoeiras de Macacu pertencia à Região Serrana e Rio Bonito, e Maricá, à
Região da Baixada Litorânea (antes chamada de Região dos Lagos). A Região
Metropolitana passou a possuir, formalmente, um total de 21 municípios: Rio de
Janeiro, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim,
Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi,
Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá e
Itaguaí. A decisão da Assembleia Legislativa (Alerj) estava ligada aos interesses em
se aproveitar das vantagens de estar no entorno do Comperj e, assim, poder ser
contemplado em projetos públicos. É por essa direção e pela aproximação desses
municípios ao polo (base operacional) da exploração de petróleo que se sustentou
esta hipótese da “metrópole expandida”.
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Lei complementar Nº 158/2013 publicada no DOE de 27 de dezembro de 20013.
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2) Uma nova região metropolitana:
A expansão da base operacional de exploração, que tinha sede exclusiva no
município de Macaé, em direção a Rio das Ostras e demais municípios da Baixada
Litorânea para o sul era acompanhada também de repercussões com outros
municípios vizinhos na direção norte, como Quissamã, Carapebus e Conceição de
Macabu, que empreenderam projetos do tipo “Zonas Especiais de Negócios” (ZEN)
na expectativa de receber, em áreas ofertadas pela prefeitura, empresas da Economia
do Petróleo e, assim, esticar o circuito espacial do petróleo para além de Macaé, até
então única base operacional no ERJ, para além da capital. A expansão do CEPR-RJ
para o Açu, integrando o município de Campos dos Goytacazes, ampliou a densidade
de fluxos entre essas cidades. A conurbação entre Macaé, Rio das Ostras, Búzios,
Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e outros municípios da Baixada
Litorânea deu início à percepção de uma nova configuração regional. Os movimentos
pendulares entre Campos e Macaé, que já eram intensos desde a década de 80, agora
ampliados com novos estudos do IBGE confirmando fluxos diários de pessoas
próximos de 10 mil também entre Macaé/Rio das Ostras para Cabo Frio e Macaé/Rio
das Ostras para Rio de Janeiro, intensificaram a interpretação sobre as mudanças
regionais. O IBGE em 2015 publicou o estudo “Arranjos Populacionais e
Concentrações Urbanas do Brasil” que cita os arranjos de Macaé/Rio das Ostras-Rio
de Janeiro; Macaé/Rio das Ostras-Cabo Frio e Macaé/Rio das Ostras- Campos dos
Goytacazes. A partir dos dados, produziu-se uma tabela com o volume de fluxos dos
movimentos pendulares entre diversas cidades que se constituíam em arranjos
populacionais em aglomerados urbanos. A Tabela 22 do estudo (IBGE, 2015, p.68)
destaca, como uns dos mais significativos do país, os fluxos entre Macaé/Rio das
Ostras-RJ, com 13.058 deslocamentos; Macaé/Rio das Ostras-Cabo Frio, com 9.429
deslocamentos; e Macaé/Rio das Ostras-Campos dos Goytacazes, com 9.010
deslocamentos.
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Tabela 15 - Fluxos e deslocamentos pendulares do estudo “Arranjos
Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil”.

Fonte: IBGE. 2015. Tabela 22, p. 68.

O Estudo IBGE, considerando esses dados e identificando um dos “casos
especiais” em termos de deslocamentos diários e seus aspectos relevantes da
urbanização brasileira, fez a seguinte estimativa (IBGE, 2015, p.68): “Caso o
dinamismo econômico nesta região venha a aumentar o movimento de pessoas entre
estes três arranjos, levará à criação de uma “Nova Unidade Urbana” que somará mais
de 1,2 milhão de habitantes”.376
O estudo do IBGE não incluiu nos estudos dos arranjos desta região o fluxo
diário de pessoas entre os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da
Barra que crescia enormemente não apenas pela centralidade em direção ao primeiro,
mas também no sentido do segundo (Açu/SJB), depois do início da construção e
funcionamento do Porto do Açu. Em 2015, época da divulgação do estudo do IBGE,
essa pesquisa estimou um fluxo diário de pessoas entre os dois municípios da ordem
de 7 mil pessoas. Dessa forma, também a expansão do CEPR-RJ, descrito nos
capítulos anteriores, por conta da nova base portuária de apoio offshore até o Açu,

Sobre o assunto, este pesquisador publicou em seu blog dois textos, nos dias 25 de março de
2015 e 9 de abril de 2015, que detalham e analisam mais profundamente o tema: “IBGE confirma
que deslocamento entre Campos-Macaé-Rio das Ostras configura uma ‘nova unidade urbana’"; “O
que aponta o estudo do IBGE sobre arranjos populacionais e concentrações urbanas a respeito de
nossa ‘nova regionalidade’?”. Elas estão disponíveis respectivamente em: <
http://www.robertomoraes.com.br/2015/03/ibge-confirma-que-deslocamento-entre.html >.
<http://www.robertomoraes.com.br/2015/04/o-que-aponta-o-estudo-do-ibge-sobre.html>.
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ampliou a integração e a articulação entre esses diversos municípios. No total, podese falar num contingente de mais de 40 mil pessoas se movimentando diariamente,
confirmando na prática uma maior integração para além dos limites do município,
configurando nova regionalidade. Assim se posta a segunda interpretação sobre a
regionalidade que envolve o CEPR-RJ, a da formação de que a “nova unidade urbana”
que, estimada pelo IBGE, poderia ser denominada como Região Metropolitana do
Petróleo e dos Royalties.
Essa interpretação reforça a ideia da professora Lencioni (2015) sobre as
nebulosas, o pensamento de que o processo de metropolização prescindiria da
necessidade de conurbações entre cidades, que seria uma ideia que, embora
arraigada, já foi ultrapassada, assim como o paradigma de que a metropolização seria
um degrau da expansão da urbanização, numa visão evolucionista e quase
determinística, como se ao longo do tempo todas as cidades fossem se transformar
em metrópole como um destino natural. A metropolização, vista como pósurbanização, prescinde da existência de conurbação e convive com os vazios que não
impedem a integração entre os movimentos de dispersão e concentração com coesão
regional. É nessa perspectiva que se faz a interpretação da hipótese de uma região
metropolitana no interior do CEPR-RJ.
3) Expansão, maior integração com a constituição da megarregião SP-ERJ:
Ao unir as duas interpretações anteriores sobre o movimento espacial no litoral
fluminense, ganha ainda mais força a interpretação sobre a existência de uma
megarregião entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, como defende a
professora Sandra Lencioni (2015). Assim, numa visão mais totalizante, considerando
os movimentos contrários de dispersão e concentração, ter-se-ia uma urbanização
contemporânea com a constituição de regiões urbanas de grandes dimensões.
Lencioni (2015) resgata Gotman (1961), com o seu conceito de megalópole, para falar
das aglomerações urbanas difusas ou de nebulosa urbana. Ela lembra novamente de
Gotman ao valorizar os eixos de circulação e fruição material dando destaque aos
fluxos, dizendo que eles deveriam ser mais bem observados, por conta da relação
direta que possuem com a dispersão da cidade e com a constituição de uma
urbanização regional (SOJA, 2013, p.144), na opção sobre a concepção de
megarregião, a respeito da qual Lencioni diz ter se inspirado em Sassen (2008) para
observar a região Rio de Janeiro-São Paulo. Ela também se apoia em Soja (2013,
p.144), com a visão do que chamou de transição pós-metropolitana, para definir as
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diversas dimensões da mudança urbana, a partir da globalização do capital, do
trabalho e da cultura.
Assim, supera-se o paradigma da metropolização de cidades concentradas
como degrau da expansão urbana, com a absorção do conceito de urbanização
regional policêntrica, com rede ampla e distribuída de aglomerações de variados
tamanhos (SOJA, 2013, p.154). É nesse sentido que Soja também diz surgirem os
conceitos de regiões de megacidades e megarregiões, regiões megapolitanas e é,
nesse contexto, que a região São Paulo-Rio de Janeiro pode ser considerada uma
megarregião, tendo um de seus extremos em Santos, SP, e o outro limite ao Norte,
se expandindo como o CEPR-RJ até o Porto do Açu.
De certa forma, o estudo já citado do IBGE (2015) sobre Arranjos Populacionais
e Concentração Urbana no Brasil já apontava para essa interpretação ao publicar o
mapa desta rede de aglomerações urbanas que configurariam uma aglomeração
regional, ou megarregião.
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Figura 67 - Imagem dos movimentos pendulares entre SP e ERJ e regiões, segundo
estudo Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil. Mapa 9, p. 69.
Do IBGE. 2015.

Esta pesquisa acrescentou apenas a articulação entre os municípios de Campos dos Goytacazes e
São João da Barra (Açu), não citada pelo IBGE.

Soja (2013, p.157) faz ainda duas observações no seu artigo “Para Além da
Postmetropolis” (2013) e no livro “Postmetropolis” (2000) que ajudam na interpretação
da relação da aglomeração regional com o movimento das corporações dentro da
relação petróleo-porto que se está tentando argumentar:
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O processo de urbanização regional se desdobra em várias escalas
diferentes, do local ao global. [...] As maiores cidades-região do mundo não
são apenas a força primária que impulsiona a economia global, mas são
também altamente voláteis e geradoras de problemas fundamentais de
desigualdades e injustiça. (SOJA, 2013, p.157)

Merece destaque a importância que Lencioni (2015, p.49) dá à ideia de
integração para interpretação do que constitui uma região ou uma megarregião,
quando afirma que a unidade interna, ou a coesão, ou a constituição de uma totalidade
não depende da continuidade espacial. Ela deixa claro que a descontinuidade
territorial ou a “percepção das ausências” é fator que reforça a interpretação da
urbanização regional com visão de totalidade e de nebulosa, onde os vazios internos
valorizam a visão do todo: uma ideia que faço opção por denominar como hiato. O
hiato define a sequência de duas vogais pertencentes a sílabas diferentes numa
mesma palavra. Por isso, os vazios territoriais não conurbados, como os vazios
citados na descrição do CEPR-RJ das unidades de conservação, reforçam a
interpretação da região ou megarregião com a visão de totalidade.
Para fechar a terceira interpretação dessa megarregião Rio de Janeiro-São
Paulo, a professora Lencioni, nas considerações finais do artigo “Urbanização difusa
e a constituição de megarregiões: o caso de São Paulo-Rio de Janeiro”377, descreveu
[...] cenários futuros indicando [que] a extensão longitudinal da megarregião
no estado do Rio de Janeiro vai se alongar para além de Cabo Frio, devendo
estender-se em direção a Macaé e Campos e ainda o Açu com o porto
atuando como base das atividades offshore da Petrobras na exploração de
petróleo. (LENCIONI, 2015, p.14)

Além disso, ela reforça a visão desta tese de que “a economia do petróleo irá
produzir mais mudanças que reforçarão a megarregião”.

3.10 É possível afirmar que a relação petróleo-porto induz formas singulares de
territorialização e regionalização?
As argumentações desenvolvidas ao longo de dez capítulos desta terceira e
última parte da tese buscou descrever e interpretar a forma de uso do território
O artigo “Urbanização difusa e a constituição de megarregiões: o caso de São Paulo-Rio de
Janeiro” foi publicado na Revista Eletrônica de Estudos Urbanos e Regionais: e-metropolis, Nº 22,
ano 6, setembro de 2015, p.6 – 15. Observatório das Metrópoles. Disponível em:<
http://emetropolis.net/edicao/n22>.
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litorâneo a partir das atividades de exploração de petróleo e de serviços portuários e
navais sobre o ERJ. Uma parte significativa desse processo possui articulações e
vínculos que o esquema geral da tese apresentou na introdução. A relação crescente
do poder econômico sobre o político e sobre o Estado produz a geografia do
capitalismo que define a articulação espacial das atividades humanas no mundo
contemporâneo (HARVEY, 2013, p.478). Como lembrou Braudel, não há capitalismo
sem o Estado.
No estágio atual, a financeirização crescente — e até avassaladora — através
dos fundos financeiros foi construindo formas de viabilizar a utilização do capital fixo
sobre o território. Nesse processo há inovações e há repetições. O caso do petróleo
enquanto mercadoria especial e mais negociada no mundo possui particularidades
que produzem uma relação biunívoca com a demanda dos sistemas portuários e
navais. Como é um setor produtivo que exige grandes volumes de capital, ele é
fortemente vinculado e dependente dos bancos de investimentos e fundos financeiros.
Sendo assim, antes até de outras cadeias produtivas, as suas corporações já
possuíam estreitas ligações com o setor financeiro. Hoje, com o avanço do sistema
financeiro sobre os demais setores, ele também se amplia sobre as corporações da
indústria do petróleo. Assim, também tende a se aproximar das formas e métodos de
atuação das várias corporações.
Como foi amplamente demonstrado, a necessidade e a demanda que a
indústria petrolífera tem dos sistemas portuários vão além daquele que se passou a
conhecer no Brasil, onde a exploração e produção offshore demandam grandes bases
de apoio, tecnologias, equipamentos e embarcações específicas. Porém, em todo o
mundo, a presença de petróleo e sua extensa cadeia produtiva junto aos sistemas
portuários (marítimos em especial) reforçam as hipóteses de que este tipo de
imbricamento de arranjos produtivos possa definir uma forma singular de uso territorial
e de formação de novas regionalidades.
A ampla investigação empírica desenvolvida permite prospectar a possibilidade
de que esta relação petróleo-porto contribuiria com o uso corporativo que se faz sobre
o território, por reforçar a ideia da transição pós-metropolitana (SOJA, 2013, p.144) na
economia global contemporânea. A interpretação sobre o circuito espacial do petróleo
desenvolvida nesta parte da tese dá vigor à ideia do território usado, com
características mais pós-metropolitanas de cidades nucleadas, para o que se vê de
uma urbanização regional mais difusa, dispersa, mas ao mesmo tempo integrada e
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coesa em termos espaciais. Entre as singularidades observadas, estaria a de que esta
relação produtiva (petróleo–porto) tende a estimular uma urbanização mais regional
que cresceria com o surgimento de cidades regional-policêntricas, que articulam uma
rede ampla de aglomerações de variados tamanhos, como define Soja (2013, p.154).
A cadeia do petróleo instalada junto aos portos necessita de grandes espaços
e retroáreas até por questões de segurança das instalações, pelos riscos dos
incêndios e explosões. O fato leva a que os sistemas portuários, que passaram a ser
mais utilizados para esse fim, são os dos portos afastados das áreas urbanas mais
adensadas em termos populacionais. Assim, a demanda contribuiria para uma
ocupação mais difusa com necessidade de “hiatos” dentro do integrado circuito de
produção e da relação com o urbano que tenderia para o regional.
A demanda por uma mais recente tipologia de portos, do tipo MIDAs (portoindústria), é outro fator contributivo para esta urbanização regional com características
mais regionais. O uso dos chamados portos secos, com alfandegamento feito em
áreas distantes do terminal portuário, para oferecer fluidez ao trânsito de mercadorias
para além do petróleo, reduz o adensamento e o congestionamento no acesso aos
portos e revigora a ideia de um uso espacial menos concentrado, mesmo que
funcionalmente hierarquizado.
Na questão da cadeia produtiva do petróleo, esta pesquisa observou também
que, em diversos sistemas portuários pesquisados (Roterdã na Holanda, Antuérpia na
Bélgica, Algeciras na Espanha e Tanger em Marrocos), há especialmente duas outras
atividades produtivas que são arrastadas e tendem a ficar em distritos industriais
dentro das zonas industriais portuárias (ZIP). São os complexos químicos e
petroquímicos e as usinas de geração de energia elétrica do tipo termelétricas com
uso de óleo ou de gás como fonte. A dupla condição de estar próximo dos tanques ou
reservatórios que armazenam o petróleo ou gás recebido nos terminais portuários e
junto aos distritos industriais dos ZIPs, que demandam energia elétrica, faz com que
esse tipo de arranjo se repita em diferentes regiões e tenda, assim, a produzir formas
mais singulares de uso corporativo do território.
A existência de pipelines (dutos, oleodutos, ou gasodutos) como modal de
circulação material também reforça a ideia da ocupação dispersa intercalada com
vazios necessários como proteção a estes eixos de transporte. Em muitos casos, eles
acompanham as vias de circulação de outras cargas e fluxos de pessoas através de
ferrovias ou rodovias.
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A interligação das cidades-região e a sua coesão em meio à dispersão parecem
obedecer à lógica de participação — de certa forma pontual, mas integrada — a
extensas e densas cadeias de valor. Portanto, o arranjo produtivo que une petróleo
aos portos transforma-se em importantes articulações para o funcionamento da
economia global fazendo com que a urbanização seja mais regional e ainda
decorrente de um fenômeno que é também transescalar e multidimensional.
Deve-se ainda destacar e esclarecer que não se está afirmando que existem
as megarregiões porque existem articulações como o do CEPR-RJ. Porém, aqui se
levanta a hipótese de que circuitos similares a estes, desenvolvidos em complexos
portuários com forte base de empreendimentos ligados ao setor de petróleo e gás,
tendem a produzir urbanizações regionais, contribuindo também para o surgimento de
megarregiões.
Nesse contexto, a interpretação de que esse circuito espacial de produção
também reforça a hipótese da constituição de megarregiões poderia ser mais bem
explorada em outras pesquisas, em sequência à abordagem espacial desta
investigação. Assim, valeria investigar a grande região na faixa litorânea do Mar do
Norte, da Antuérpia, na Bélgica, passando por Roterdã, na Holanda, indo até
Hamburgo, na Alemanha. Ela aparenta ter perfil de uma megarregião que interliga
arranjos produtivos — também do setor petróleo com os sistemas portuários (tipo
MIDAs) — dessas cidades-região e, talvez, possa ser mais profundamente analisada
sob a ótica da urbanização regional.
Os EUA, nas costas leste, oeste e no sul, diante do Golfo do México — onde
há petróleo offshore — possuem grandes aglomerações regionais com algumas
similaridades. Estudos mais recentes da Índia e especialmente da China descrevem
aglomerações regionais que possuem os portos articulados com arranjos industriais
vinculados ao setor do petróleo/petroquímica e também junto a grandes unidades de
produção de energia com características aparentes de megarregião, que já eram
citadas antes por Gottman e Sasken.378 E assim o aprofundamento das investigações
ou a articulação em rede de pesquisas possa identificar a relação petróleo-porto, como
FLORIDA, Richard, urbanista americano em entrevista à jornalista MURTA, Andrea da Folha de
São Paulo, em 27 de dezembro de 2010, falando sobre crise e um novo capitalismo fala na
existência de 40 megarregiões no mundo. “Elas abrigam 80% da população mundial, produzem dois
terços da atividade econômica e nove de dez inovações globais. São agregadores gigantes de
pessoas, indústrias, atividade econômica e atividade criativa”. FLORIDA intitula a megarregião RioSão Paulo como Rio-Paulo. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me2712201024.htm >.
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um componente especial de uma forma singular de aglomeração. Ela seria assim
impulsionada e produzida no atual estágio da globalização como uma espécie de
ordem espacial da economia política sobre o território379.

Ordem espacial é citada por Santos e Silveira (2014, p.289) como título do capítulo XIV do livro O
Brasil – Território e sociedade no início do século XXI. Ordem espacial é definida como o espaço
explicado pelo seu uso em cada momento da história. Sempre associada a uma ordem econômica e
a uma ordem social. “Ordem espacial como uma realidade exposta a partir de forças que,
frequentemente, não são visíveis a olho nu”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

A investigação que foi desenvolvida para a produção desta tese nasceu da
motivação em compreender o desenvolvimento econômico-social de uma fração do
espaço do ERJ. Isso aconteceu num momento de expansão da economia nacional,
que gerou, no período temporal em torno dos anos de 2006/2007, o surgimento de um
conjunto de projetos portuários no litoral da região sudeste brasileira. Em especial, o
objetivo inicial era compreender as relações econômico-políticas que envolviam a
implantação do Porto do Açu, como empreendimento privado controlado pelo
empresário Eike Batista.
De início, o objetivo dos estudos era mais entender a origem, desenvolvimento
e amplitude dos conflitos socioterritoriais decorrentes do grande projeto de
investimento (GPI) do Porto do Açu, analisar a dinâmica que envolvia o enlace entre
público (poder político) e privado (corporações e empresas), assim como a relação
destes com o desenvolvimento do ERJ. Na década de 90, o ERJ passou a viver um
processo de inflexão econômica num movimento de uma espécie de “espraiamento”
da metrópole em direção ao interior. Isso ocorria tanto na direção Sul, quanto na
direção do Norte Fluminense, incluindo em seu intervalo as Baixadas Litorâneas
(OLIVEIRA, 2008). Assim, compreender as razões e as dinâmicas desses movimentos
e cenários futuros foi se desenhando como objetivo complementar da investigação.
Dessa maneira, a pesquisa se inicia com o acompanhamento do processo de
implantação e construção do terminal do Porto do Açu, interligado a um mineroduto
originado em Minas Gerais para a exportação de minério. Em seguida houve um
avanço na investigação por ocasião da transformação da empresa que empreendia o
projeto portuário numa holding com vínculos com capitais internacionais, fomento de
órgãos públicos e captação de recursos nacionais via abertura de capital na bolsa de
valores. Assim, junto da expansão econômica do país, em boa parte do período
temporal da tese (2007-2016), a pesquisa aprofundou sua observação sobre a
ampliação do projeto para um complexo portuário-industrial, com instalação de grande
estaleiro, empresas do ramo de petróleo, um novo terminal portuário etc. (PESSANHA
et al., 2012; 2013; 2014). A pesquisa empírica foi, desse modo, exigindo a construção
de um olhar mais totalizante sobre toda essa dinâmica. Diante do quadro pesquisado,
restringir a observação ao nível local e regional era abrir mão da oportunidade de
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compreender e descrever um fenômeno real sobre o movimento do capital em seu
processo de valorização na contemporaneidade (HARVEY, 2013).
Nessa sequência, a investigação, após seu início, foi ganhando corpo e
complexidade com o volume de informações levantadas que produziam hipóteses e
interpretações, o que se dava tanto sob o ponto de vista das áreas do conhecimento
demandadas, quanto pela quantidade de indicadores, fatos e análises pesquisadas.
Consequentemente, os riscos e a complexidade foram se ampliando na mesma
proporção do desejo de buscar uma interpretação dentro de uma concepção de maior
totalidade sobre todo esse processo. Ligar as centenas de pontas que permitissem
sua tessitura foi se tornando um desafio cada vez maior. Foram várias e intensas as
pressões e sugestões para recortar o objeto da investigação. Mas para seguir em
busca de interpretações mais amplas, este pesquisador contou com o apoio firme e
decidido do orientador, professor Floriano Oliveira. Somente assim a direção e
amplitude da pesquisa foram sendo mantidas na linha de construção de uma
interpretação, a mais totalizante possível, sem que, ao mesmo tempo, deixasse de ter
como base fundamental a materialidade do mundo real.
A riqueza de informações e interpretações que a pesquisa empírica fez
borbulhar era uma demonstração de que, apesar dos riscos, havia pela frente uma
oportunidade ímpar de entender e descrever um caso concreto do movimento de
valorização de instalação do capital fixo sobre o território. Além da observação do
movimento do capital, a visão do conjunto que a empiria trouxe permitiu ir adiante, não
apenas para compreender o sistema capitalista, mas também os seus agentes. Como
recorda Lipietz (1988, p. 13), o “capitalismo” não é uma entidade dotada de razão,
mas a estrutura que domina e reproduz a prática de agentes privados, que são os
capitalistas. Portanto, compreender as pessoas dentro das estruturas e em sua
movimentação qualifica os dados e indicadores e permite aprofundar as análises e as
interpretações. Ao observar as estruturas dentro de uma visão de sistema, também
ficam mais evidentes as articulações das corporações com os poderes políticos e com
o Estado, como se estabelecem as disputas intercapitalistas setoriais e como as
corporações atuam sobre o território, aí compreendido o seu uso, os impactos sociais
e a interação durante o ciclo de reprodução social em circuitos espaciais.
A complexidade dos fenômenos reais ampliou a necessidade de aprofundar as
bases teóricas. Além disso, o diálogo com as pessoas nos seus espaços de atuação,
na ampla base de pesquisa de campo foi intenso e constante. A interação com a vasta
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rede de alunos e ex-alunos ampliava a riqueza da observação e diálogos. Quase
diariamente postagens e informações eram simultaneamente devolvidas com outras
tantas vindas das comunidades, de trabalhadores das empresas e de outros colegas
pesquisadores. Trabalhadores, tanto os que se ocupavam das obras da mina e do
mineroduto em Minas Gerais, quanto os do Porto do Açu, ou das plataformas e navios
de exploração de petróleo no mar, entre outros, contribuíam com informações e
interpretações. As redes sociais eram também instrumentos que tornavam todos
facilmente acessíveis. Por conseguinte, as informações chegavam diuturnamente. O
diálogo ajudava a filtrar os excessos e a iniciar a construção de hipóteses.
Por ser parte desse processo, não seria justo deixar de citar a importância do
blog — mantido ativo há 12 anos — no desenvolvimento desta pesquisa e na
organização e evolução das ideias. Um movimento extremamente rico, estimulador
para as buscas de respostas e desafiador para a construção permanente de sínteses
interpretativas e de elaboração do conhecimento. Aprendia-se e ensinava-se em
diálogos circulares, tão almejados nos processos de educação mais formais, numa
dinâmica permanente que integrava e contrapunha o real com as interpretações.
Nesse sentido, este autor fica quase com a obrigação de dizer que uma parte
considerável do conhecimento aqui descrito foi sendo concebido no diálogo com
muitos desses colaboradores e interlocutores do meu blog e das redes sociais.
Algumas das hipóteses e formulações aqui apresentadas foram antes, de certa
forma, “testadas” e debatidas naquele espaço digital, fundindo-se simultaneamente
ao debate acadêmico com outros pesquisadores através de conversas reais e
pessoais. Dessa forma, os desafios analíticos que se colocavam à frente traziam muito
trabalho, mas também muito prazer e interesse. Assim sendo, esses desafios foram
sendo enfrentados e as questões foram sendo respondidas, enquanto, numa
sequência, outras tantas iam se colocando. Tudo numa sequência virtuosa (a qual se
imagina que todo pesquisador aprecia) em meio a inquietações e uma efervescência
permanente. Essa empolgação manteve de forma permanente o ritmo de trabalho que
se iniciou antes ainda do ingresso formal no doutorado.
Mesmo já tendo feito o registro na introdução, é necessário repetir a
importância do estágio doutoral realizado em 2014 na Faculdade de Geografia da
Universidade de Barcelona. O “sanduíche” trouxe duas grandes contribuições para o
desenvolvimento da tese: o aprofundamento dos estudos das bases teóricas que
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sustentaram a formulação da hipótese e a pesquisa de campo realizada em várias
instalações produtivas e portuárias na Europa e África.
Tudo isso contribuiu muito para transitar entre as escalas pesquisadas, sem
perder a leitura entre elas e a base material. Talvez seja possível afirmar que a visão
transescalar que está entre as principais conclusões da relação investigada pela tese,
de certa forma acabou sendo tecida em meio aos diálogos e observações,
possibilitadas pelo forte uso das comunicações digitais. Se de um lado essa utilização
pode levar a desvios e equívocos de interpretação, de outro, uma utilização criteriosa
e “filtrada” das comunicações digitais pode potencializar as análises e interpretações,
especialmente quando uma das preocupações é a visão mais completa dos
fenômenos pesquisados.
Houve aí um trabalho intenso e dedicado de catalogação de documentos e
informações das mais variadas fontes, desde as notícias da mídia, das empresas e
dos governos, até as informações das organizações sociais, comunidades e pessoas.
No caso específico do ERJ, paralelamente à obtenção e catalogação dessas
informações, um amplo trabalho de campo foi realizado, com visitas em todo o litoral
do ERJ, vários portos e instalações da indústria de petróleo. Para esse trabalho, a
experiência anterior de professor, pesquisador e ex-dirigente de instituição pública de
ensino e pesquisa ajudou, mas os desafios metodológicos para dar conta da
complexidade da dinâmica sócio-política-econômica e espacial, observada em alguns
momentos, pareceram gigantescos. Porém o desejo em construir interpretações mais
amplas e totalizantes refaziam as energias para enfrentar o desafio.
As observações, desse modo, também foram ganhando novas dimensões num
trabalho de organização, filtragem e hierarquização de uma gigantesca base de
dados. De uma forma geral, elas foram sendo organizadas por grandes áreas, como:
petróleo; mineração; grandes projetos de investimentos; sistemas portuários e naval;
macroeconomia; geopolítica; BRICS e China; economia global; economia fluminense
e ERJ. Posteriormente optou-se pela redução das temáticas das bases, com novas
filtragens e hierarquização de dados em quatro grandes áreas: a) petróleo; b) sistemas
portuário e naval; c) geopolítica, economia global e BRICS; e d) novas territorialidades
no ERJ. De certa forma, essa definição metodológica acabou oferecendo o contorno
básico da estrutura descritiva da tese.
Essa descrição pode ser melhor compreendida quando feita aqui nas
conclusões, por já se conhecer o conteúdo e sua trajetória, do que se fosse
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apresentada no início e na introdução da tese. Agora, os fatos em si tornam mais
explícito o percurso entre o empírico territorial, a construção do conhecimento, as
trajetórias entre o objetivo central e a organização da base empírica, assim como os
caminhos que levaram à formulação de uma hipótese central e a sua transformação
numa tese.
O processo de interpretar os movimentos do capital sobre uma realidade traz
em si recortes, mesmo que se busque a visão totalizante. Braudel citado por Santos
(1999, p.14 in 1979, p.57, em Le temps du monde) afirmava que
a partir do movimento privilegiado que desejamos iluminar, podemos
descobrir o movimento global através dos movimentos particulares, já que
“todos esses ciclos são contemporâneos e sincronizados; eles coexistem,
estão misturados e somam ou subtraem seus movimentos diante das
oscilações do conjunto".

O esforço de construir esta tese se sustentou na ideia de que é necessário
iluminar e clarear os fenômenos materiais por meio dos quais se pode compreender
as oscilações do conjunto. Quanto mais empiria e maior for a organização dos dados
investigados, mais próximo se pode chegar da interpretação do fenômeno real
mediante a formulação de categorias, conceitos e teorias.
Como consequência, produziu-se um material rico em dados empíricos e
indicadores interpretativos, por meio dos quais se pode ir bem além dessas
conclusões iniciais. Seguindo tais conclusões, por tudo que está aqui descrito, podese agora sustentar que a relação petróleo-porto é intensa (e crescente), possui
enorme articulação com os poderes políticos (geopolíticos), com os Estados e com o
sistema financeiro, produzindo efeitos espaciais sobre o território. Os tipos de relação,
os movimentos e as dinâmicas políticas, econômicas e sociais aqui descritos, entre
os diversos “agentes e níveis”, são sustentados de forma sintética e abrangente no
esquema gráfico que foi apresentado na introdução (figura 2, p.14) com o objetivo de
colaborar para uma melhor compreensão da tese, que é aqui reafirmada:
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Figura 2

A relação e as interseções entre as áreas foram descritas e analisadas de forma
intensa nas três partes dessa tese. Elas se inserem no contexto das muitas
interpretações sobre a forma como o capital opera a sua lógica enquanto sistema.
Essa tese não se sustenta apenas na relação entre as áreas apontadas no esquema
acima, mas na dinâmica dos movimentos entre elas, ora mais numa direção (com mais
ou menos intensidade), ora em outra, relembrando mais uma vez Harvey (2013),
quando este afirma que o capital é um movimento. Não há destaque fixo entre as cinco
grandes áreas. Como elas estão sempre em movimento, o destaque de uma delas
sobre as demais é provisório, e o mais comum é que todas acompanhem a dinâmica
do ciclo mais geral da economia. Os dados empíricos aqui descritos, mais as análises
e intepretações — no campo da Economia Política — têm potência em termos de
diagnóstico, mas também servem de bases para a formulação de políticas de
intervenção. A ampliação da financeirização e do rentismo sobre a produção e as
infraestruturas de circulação nas relações na economia global possuem limites que
parecem estar sendo testados.
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Há que se realçar o que está acima (setor petróleo) e abaixo (o território onde
se tem a base material e a construção do espaço social) no esquema gráfico. Não foi
a impossibilidade gráfica (ou geométrica) que impediu que todas as áreas se
tocassem entre si. Em vez disso, há que se fortalecer a compreensão de que tal
ocorrência se dá por razões alheias à questão gráfica, razões que abrangem a
necessidade da intermediação do Poder Político do Estado juntamente com os
demais, mas, essencialmente, do Estado. Essa interpretação também é reafirmada
por Braudel, quando ele lembra que não há capitalismo sem Estado. Essa tese prova
mais uma vez tal afirmação. O Estado é o centro e interliga os demais setores como
foi demonstrado. Isso acontece tanto na autorização e controle para a exploração de
petróleo, quanto no financiamento, na construção das condições gerais para a
produção e na circulação das mercadorias pelos sistemas portuários e navais. Não se
faz isso sem capital, o qual só deixa de ser finança quando se fixa nas instalações
sobre o território, movimento que não tem como ser feito (novamente) sem a mediação
do poder político e a atuação do Estado. A dinâmica socioterritorial decorrente da
aplicação do capital fixo sobre o território gera impactos e conflitos, que (novamente)
necessitam ser mediados pelo poder político e pelo Estado, até com o uso da força.
Ao tratar das conclusões gerais ensejadas por esta investigação, é preciso dar
destaque à ampliação da financeirização do setor produtivo no Brasil; em especial,
aos dois setores que arrastam vários outros, não apenas na dimensão econômica: o
petróleo e os portos. Não por acaso, eles passaram por mudanças de marcos legais
e continuam a sofrê-las, em seus processos regulatórios no país. A forma como isso
vem se dando, com desintegração (desverticalização) de empresas (setores
econômicos inteiros) sendo entregues às redes e corporações transnacionais — que
buscam ganhos de escala e controle dos mercados — é um fenômeno. Um movimento
que mostra ainda de forma bastante clara o papel exercido pelo sistema (fundos)
financeiro nessa captura das frações dos capitais nacionais. Mas, de forma especial,
é um movimento que se aproveita de infraestruturas já montadas e dos baixos preços
de mercado dessas empresas (ou suas partes, chamadas de ativos), decorrentes das
desvalorizações oriundas das crises financeiras e do câmbio. Assim, a lógica do
capital (racionalidade) sob a hegemonia do capital financeiro vai transformando a
forma como se estabelecem a produção, a circulação e o consumo. Assim, ela opera
sobre os espaços. Esse fenômeno que merece ser mais investigado ainda é o pivô do
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início da crise da globalização representada mais recentemente pelo Brexit e pela
eleição de Trump nos EUA.
Voltando ao topo do esquema gráfico geral da tese e da relação central aqui
investigada entre petróleo-porto, há que se fazer um registro que aparentemente, ao
longo do tempo, tem sido pouco percebido: são os portos que, predominantemente,
dão mobilidade ao petróleo para ser energia móvel. Já foi dado aqui bastante destaque
ao fato de que a saída de 2/3 de todo o petróleo comercializado no mundo se processa
por via marítima e, portanto, é dependente dos sistemas portuário e naval. Esse fato
é pouquíssimo percebido, ou é esquecido, especialmente nas investigações e
análises acadêmicas. A grande maioria dos estudos trata de questões específicas,
sejam de ordem técnica, econômica ou mesmo sociopolítica. A visão integrada e mais
totalizante dessa questão, porém, parece passar pouco percebida.
A pouca ênfase dada a essa relação é também instigante porque não haveria
como compreender a ampliação do uso do petróleo, da evolução da sua importância
e poder estratégico e geopolítico sem reconhecer que ela se funda na relação dessa
mercadoria especial (petróleo) com os sistemas navais e portuários. Como foi
amplamente demonstrado, a grande maioria de portos do mundo (praticamente todos
os grandes) possuem instalações e bases operacionais ligadas a essa imensa cadeia:
são reservatórios para petróleo, gás, derivados combustíveis e petroquímicos em
geral; nós modais de circulação e transporte dessas mercadorias como navios, trens,
caminhões e dutos; sistemas de geração de energia elétrica a partir desses dois
insumos ali estocados; e, ainda, a localização em suas retroáreas de distritos
industriais, que são partes da geração mais nova de portos pelo mundo (MIDAs).
Os sistemas portuário e naval demandam altíssimos investimentos para
instalação e operação, com a construção de navios cada vez maiores (indústria naval)
e portos (onde os estaleiros se instalam). O gigantismo naval, que puxa o gigantismo
portuário, arrasta também gigantescos financiamentos, que exigem sempre mais
recursos do que aqueles das corporações do setor (mesmo que sejam oligopólios)
quando entra e/ou amplia a participação dos grandes fundos (sistema) financeiros.
Esse conjunto de setores em movimento constante e com relações imbricadas cria
territorialidades, permitindo o uso do neologismo síntese desta tese: “Geoportóleo”.
Mais que um fenômeno linguístico que une palavras, essa relação possui outras
dinâmicas e relações de poder.
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O fenômeno e sua condição transescalar e multidimensional também cria
embaraços para se perceber que a relação entre essas áreas produz “tipos” ou
“formas” de usar o território no desenrolar de um processo geográfico. Assim, ao falar
sobre a geografia das corporações de petróleo na primeira parte desta tese, foi
lembrada a afirmação de Harvey (2014, p.147) de que “o capital troca a escala em
que opera entre a escala nacional e estadual, de tal forma, que situa os poderes e sua
influência na escala que resulta como a mais vantajosa para a reprodução de seu
próprio poder”, fugindo sempre da regulação do Estado. Essa variação entre subida e
descida de escala se dá em nível da gestão e da relação com o poder político e com
o Estado, que é o que autoriza a utilização do território e do espaço. O poder político,
porém, continua a ser real e único, ao contrário das escalas que são abstratas e
decorrentes de uma forma de construção mental.
Voltando ao território construído, não seria correto interpretar que a relação
petróleo-porto cria um modus próprio ou único (como uma espécie de modelo) de
territorialização, mas sim como um processo que possui singularidades e
características bem determinantes. A observação empírica desenvolvida no
transcorrer da pesquisa e descrita nesta tese, especialmente em suas duas últimas
partes, permite intuir a hipótese de que esse processo tende a constituir “circuitos
espaciais de produção, vinculados à relação petróleo-porto” para além do ERJ. Por
meio da análise multidimensional e territorial, é possível investigar a presença dessas
“características determinantes” aqui levantadas, em que a relação petróleo-porto
definiria um circuito espacial.
O desenvolvimento da pesquisa trouxe como contribuição algumas inovações
analíticas

sobre

as

dinâmicas

econômico-sócio-espaciais,

relativas

aos

desdobramentos da relação petróleo-porto sobre o território. Vale assim destacar a
intepretação sobre o que foi denominado como “ciclo petro-econômico”. A partir dele
se identificam as duas fases e os desdobramentos sobre a economia, a sociedade e
o território do ciclo de preços do petróleo. Em determinado momento (2014/2015),
com a inversão de fase da movimentação das atividades no setor de petróleo, este
autor chegou a cogitar em trabalhar esta tese com a interpretação de que se tratava
apenas de uma questão conjuntural, o que pareceu pouco diante do que se tinha às
mãos em termos de observação sobre os desdobramentos nas diferentes dimensões.
Os impactos eram grandes. Inclusive na política. Dessa forma, analisar e descrever
as características e fases do ciclo do petróleo como subsistema do ciclo mais geral da
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economia ajudou a ampliar a compreensão sobre as causas e os efeitos dentro da
relação dos sistemas do esquema gráfico geral da tese. A dimensão econômica,
assim, ofereceu o nome ao ciclo, mas as dimensões política/geopolítica, espacial e
ambiental também reforçaram a ideia de que se tratava de um fenômeno que ajudava
a explicitar a relação petróleo-porto e que também possuía as características
transescalares e multidimensionais.
Juntamente com a análise do ciclo petróleo, por conta do peso da dimensão
econômica, constituiu outra contribuição o avanço na compreensão sobre a “renda
petrolífera”: como se forma e como é disputada entre os estados e corporações
(petroleiras, para-petroleiras e as tradings); como essa renda petrolífera (ou petroleira)
ajuda a compor o sistema e os fundos financeiros (soberanos) e, ainda, como ela se
movimenta na superestrutura, articulando fortemente vários agentes da política e da
economia. Um resumo que explica essa dinâmica compôs um diagrama que poderá
ser útil, como forma resumida, para se compreender a complexa teia que envolve a
formação dos valores produzidos nas etapas da produção, circulação, beneficiamento
e distribuição da mercadoria especial que é o petróleo. A renda petrolífera se completa
e se constitui com o valor da comercialização dos derivados, considerando que é uma
mercadoria que não é consumida (in-natura). Ela se origina da diferença entre os
preços dos derivados juto aos consumidores e o custo do petróleo extraído das
reservas e é repartida pela imensa cadeia produtiva.
A compreensão da renda petrolífera também suscitou a interpretação sobre
como os conceitos marxistas do valor de uso e valor de troca funcionam no caso do
petróleo. Sem compreender a renda petrolífera, torna-se mais difícil fazer esse tipo de
análise. De outro lado, ela permite aprofundar as leituras dos movimentos e relações
entre os sistemas expostos no esquema gráfico geral da tese (A inter-relação
capitalista lubrificada pelo petróleo). Nesse processo, entre os usos, as trocas e os
excedentes da renda petrolífera, é que se produzem os lugares (escolhidos). Eles, por
sua vez, também redefinem outras atividades econômicas, todas arrastadas pela
economia do petróleo e pelas rendas por ela produzidas. Foi assim, no percurso desta
tese, que essa categoria ganhou forte centralidade, tanto para a formulação das
hipóteses quanto no desenvolvimento e conclusão desta tese.
Outra espécie de inovação em termos de análise foi a identificação de que a
relação petróleo-porto no Brasil, com a expansão da economia a partir de 2005/2006,
foi fundamental para arrastar outro segmento, que é o da indústria naval. Além de
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ampliá-lo em termos de estruturas e quantidade de estaleiros, ele também se
expandiu para além do ERJ, para pelo menos outros cinco estados. Como foi
amplamente descrito, esse processo se inseriu no eixo do desenvolvimento nacional
ligado à cadeia do petróleo, que com suas enormes demandas de embarcações puxou
a indústria da construção naval, instalada em terminais vinculados aos sistemas
portuários.
Isso posto, a ideia do MIDAs, dentro de uma nova tipologia dos portos, com o
acréscimo da nova geração que tende para uma Zona Industrial Portuária (ZIP) ou um
complexo logístico-portuário-industrial com a presença de um distrito no entorno do
porto, cresceu. O estudo da geografia portuária e de como se processa o
desenvolvimento das áreas do entorno e da região foi fundamental (VIGARIÉ, 1979;
HOYLE, 1984; 1986; CASTEJÓN, 2009). Tal fenômeno foi, dessa maneira, cunhado
na tese com a compreensão de que se trata de uma “Tríade: Petróleo-Porto-Indústria
naval”.
Pelos casos analisados na pesquisa, alguns complexos portuários ganharam
ou ampliaram suas atuações na trilogia dos setores. Assim sendo, essa tipologia de
análise é uma das contribuições que a tese desenvolveu para responder à hipótese
central. Estas três atividades integradas e relacionadas, uma extrativa, outra de
circulação da mercadoria e a terceira ligada à indústria naval, permitem interpretações
que normalmente não ocorrem quando se fazem apenas análises de forma setorizada.
A dimensão econômica mostra as sinergias entre as três atividades. Porém, é na
dimensão espacial (sobre o uso do território) que se encontram as maiores
contribuições em termos de análise. De certa forma, as três atividades integram um
eixo de desenvolvimento territorial vinculado ao litoral por conta das demandas de
movimentação portuária e do apoio à exploração nas reservas de petróleo offshore no
Brasil. Por isso ela é mais útil neste tipo de investigação, mas poderia ser usada e
testada em outros casos de relação setorial que possam envolver pelo menos um
desses três setores.
A análise mais regional sobre as consequências dessa relação e da tríade
sobre a região litorânea fluminense da área metropolitana em direção ao Norte,
acabou demandando uma interpretação mais específica dessa fração do ERJ. É uma
região que, como amplamente demonstrado no corpo da tese (em especial na 3.ª
parte), produz uma riqueza que traz reflexos na economia regional, que até aqui vinha
sendo compreendida de maneira relativamente confusa. A renda que é gerada e
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circula na indústria do petróleo naquela região, segundo o apurado e interpretado na
pesquisa, possui duas naturezas.
A primeira é a Economia do Petróleo que envolve as instalações, os
equipamentos, os contratos de serviços, portos, embarcações etc., ou seja, a
economia derivada da atividade extrativa-produtiva. A segunda, como vimos,
decorrente da primeira, é a Economia dos Royalties do Petróleo, que é de natureza
rentista, devida pelas empresas produtoras de petróleo e paga sob a forma de
“participações governamentais” aos três entes de governo: União, estados e
municípios, de acordo com o volume de produção e o valor do barril no mercado
internacional. Até aqui a confusão nas análises sobre o desenvolvimento dos
municípios dessa região, ao misturar os processos vinculados a essas economias, era
muito comum. Até pouco tempo, basicamente só o município de Macaé, no Norte
Fluminense, vivia as duas economias. Todos os demais municípios petrorrentistas
tinham boa parte de seus orçamentos compostos com a renda dos royalties, devida
pela extração de petróleo em seus litorais. A pesquisa demonstrou como esse quadro
foi se modificando ao longo dos últimos anos. Com a extensão da área de produção
e o surgimento de outras bases operacionais e industriais ligadas à “Tríade: PetróleoPorto-Indústria Naval”, a Economia do Petróleo se espalhou para os extremos da área
metropolitana através de Niterói e Itaboraí. Também se estendeu da base operacional
de Macaé para os municípios vizinhos, e agora também para o município de São João
da Barra, onde está o Porto do Açu. Isso levou a outra interpretação, que foi chamada
de Matriz Multidimensional da Economia do Petróleo e Economia dos Royalties, que
é um desdobramento da visão da tríade e contribui para a visão totalizante que se
busca em toda a tese. A análise multidimensional desses dois tipos de economia ajuda
a perceber a dinâmica econômico-espacial nos municípios, nas regiões e no estado
como um todo.
Há entre o espaço e o capital uma relação dinâmica que merece sempre ser
revisitada. Mesmo não sendo geógrafo, é possível chegar a essa interpretação nestas
considerações finais, onde esse assunto não poderia deixar de ser comentado. A
noção de espaço parece ter semelhança com o aprendizado de uma língua
estrangeira. Antes de se ter a percepção, tudo que é falado é incompreendido. Aí se
estuda e se lê. Observa-se muito. Sente-se a necessidade de ir a campo. Volta a
estudar, lê e ouve muito, tudo num movimento circular. Assim, em determinado
momento, se começa a compreender uma palavra aqui, outra acolá. Mais à frente se
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consegue juntar algumas palavras, com pouco sentido. Porém, de repente, a
compreensão como que desabrocha. Da mesma forma que se passa a entender a
língua estrangeira antes desconhecida, a questão espacial se torna límpida, clara,
com sentido. A partir desse ponto, a similaridade passa a ser como andar de bicicleta.
Você não pode parar para não perder a observação do movimento, que, na bicicleta,
seria a perda do equilíbrio e a queda. Se você continua observando
permanentemente, passa a observar aquilo que muitos não veem, porque o espaço
não é todo visível a olho nu. A noção de espaço está ligada aos movimentos e às
relações. Por isso ele é dinâmico. Dessa forma, o olhar precisa também intuir. Prever.
Se antecipar. Além disso, vale lembrar que não se consegue ter essa noção espacial
sem a disposição de olhar com o desejo de querer enxergar (e não apenas ver) e
interpretar a totalidade. É ela que oferece a oportunidade de prever o movimento e
seus desdobramentos.
Confesso (aqui passo a usar a primeira pessoa), assim, que a noção de espaço,
mais que a noção do tempo, me ajudou imensamente na construção mental desta
tese por conta da exigência que ela traz embutida de se compreenderem as relações.
O espaço é sempre relativo. Lipietz (1987, p. 16) lembra Y. Lacoste, quando este fala
da arbitrariedade que há na escolha da delimitação das regiões. É esse conhecimento
entre a designação arbitrária e o motivo relacional em fazê-lo que confere à noção de
espaço um peso diferenciado na construção do conhecimento humano que
efetivamente vale à pena, qualquer que seja, a realidade investigada. Se esta
pesquisa não tivesse me trazido outras descobertas, ainda assim eu teria me dado
satisfeito por tê-la empreendido. Porém, vale seguir um pouco além.
A relação entre espaço e capital, ou capital e espaço possui uma potência
enorme. Muitos já falaram sobre isso de várias maneiras, mais ou menos instigantes.
Mas, após o mergulho na empiria e no arcabouço teórico sobre o assunto, eu talvez
possa afirmar que esta tese seria uma, se tivesse somente as duas primeiras partes,
com a relação petróleo-porto e suas explicações de ordem econômica e política.
Compreendo que há nessa relação análises que esta tese traz como contribuições e
outras que serão adiante aprofundadas. Mas, sem a observação do que essa relação
produz sobre o espaço, ela ficaria no meio do caminho. É no movimento sobre o
espaço que o capital escolhe lugares, determina economias regionais na busca pela
sua valorização.

522

A pesquisa empírica desenvolvida e aqui descrita em sua essência demonstrou
como o modo de produção ou reprodução material possui uma dimensão espacial
pelo fato de ela ser material (LIPIETZ, 1988, p.152). O capital tem à sua disposição
os territórios e os utiliza de forma multidimensional. Assim, o sistema capitalista
organiza e desorganiza o espaço conforme a sua lógica, confirmando dessa forma a
relação e o movimento dinâmico e incessante entre eles.
A investigação demonstrou, de forma bastante convincente, que em meio às
variações de fases do ciclo mais geral da economia ou do ciclo petro-econômico, o
ERJ passou a viver, neste período temporal que o compreende, uma nova etapa de
inserção da economia fluminense à economia global com profundas repercussões
sobre o uso do território.
Nessa direção sobre a relação entre o espaço e o capital é que são construídas
as novas territorialidades e regionalidades. Construídas, sim, e não surgidas
acidentalmente. O caso da implantação do Porto do Açu — que gerou a ideia da
pesquisa —, que é consequência da fase de expansão da economia como um todo e
do setor petróleo em especial, acabou alterando definitivamente a geografia da região.
Mesmo que o projeto tenha tido problemas de diversas órbitas na implantação e no
início da sua operação, hoje, controlado por um fundo financeiro americano, sob o
ponto de vista do interesse do capital, o empreendimento se tornou uma conquista
extraordinária em termos de valorização. Mesmo que ainda esteja se defrontado com
a fase de colapso do ciclo petro-econômico.
Sob o ponto de vista da sociedade, é impossível ter a mesma interpretação, na
medida em que o empreendimento tenha se consolidado como um enclave, o que
antes era apenas uma hipótese ou ameaça. Como tal, parece um ponto isolado no
espaço, servindo como base e como meio de circulação de riquezas. Pelos portos se
tem os fluxos de cargas, a atuação de grandes players, mas pouquíssima relação com
a sociedade. Assim, seguem quase todos os portos mais recentes da geração, com o
seu “controlador” entendendo e trabalhando para menor integração possível com a
cidade e a região, porque isso significa melhor fluidez para as cargas e maior
faturamento do sistema de transporte e movimentação de cargas realizada pelo modal
marítimo, que produz, dessa forma, a circulação material.
Logo, como já visto, os espaços das corporações do setor de petróleo e dos
sistemas portuários reproduzem a relação entre o capital e o espaço, para a qual esta
tese chama a atenção. A tríade estabelece um modus de ocupação territorial, “modo
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de vida” (GOTTMAN in LENCIONI, 2015, p.44); de relações sociais com
características inter e supramunicipal; inter-regional; infraestadual (BRANDÃO, 2012);
e supraestadual e inter-regional. Uma forma de ocupação dispersa (LENCIONI, 2015)
e simultaneamente concentradora em alguns polos; a ideia da coesão na dispersão
(LENCIONI, 2015, p.7), numa dinâmica similar à do ciclo cardíaco (entre diástoles e
sístoles ou explosão e implosão, segundo Lefebvre); uma forma de ocupação que tem
o controle indireto das “fortes” corporações da tríade em articulação e cooptação com
o poder político. Em movimentos operados no interior daquilo que se entendeu tratar
do Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties do ERJ (CEPR-RJ), que produz um
enorme conjunto de externalidades.
Observou-se ainda que toda essa dinâmica de territorialização força a
constituição de uma urbanização de caráter cada vez mais regional. Uma “causalidade
especial urbana” na interpretação de Soja (2013). Uma ocupação com forte vinculação
com a indústria do petróleo como um dos eixos de desenvolvimento nacional, que
traz, na sua enorme capacidade de arrasto, os efeitos virtuosos da fase de expansão
e os depressivos da fase de colapso. Assim, esse movimento cíclico (ciclo petroeconômico) produz variações amplas, as quais as gestões públicas raramente estão
preparadas para enfrentar, enquanto que, no setor privado, a crise serve para
rearranjar o setor, com os pequenos e médios negócios sendo incorporados pelos
grandes grupos e oligopólios.
É nesse contexto que se estabelece o que pode ser considerada como a
principal conclusão formulada por esta tese: as atividades produtivas das corporações
do setor petróleo, aliadas aos sistemas portuários e navais, produzem uma
reestruturação do espaço de uma forma singular, dentro da forma mais geral instituída
pelo capitalismo. As evidências que a pesquisa empírica trouxe são inúmeras e
indicam formas específicas produzidas pela geografia das corporações. Desse modo,
elas agem e organizam o espaço territorial em forte articulação com o poder político e
com o Estado no movimento de valorização do capital.
Em especial, os resultados descritos na terceira parte da tese tornam esse
processo ainda mais evidente: dispersão, concentração (ou coesão) como
movimentos decorrentes da ação de reprodução social do capital sobre o território. A
composição da tríade, a constituição e os significados de um circuito espacial de
produção (do petróleo e dos royalties) fazem, assim, parte do total e do “concreto
pensado”, dentro da hipótese que, provada, se apresenta como teoria e tese.
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A tese e a ampla pesquisa demonstraram como a técnica e a ciência com seus
instrumentos e conteúdos informacionais, financeiros, materiais e de circulação — que
caracterizam a economia global contemporânea — tornam o território como um
espaço à disposição do capital. Quase a qualquer tempo e em quaisquer condições,
embora com resistências crescentes dos povos originários.
O capital oscila entre os efeitos supostamente ruins da competência
desregulada e os poderes centralizadores excessivos dos monopólios e oligopólios
(Harvey, 2014, p.139 apud ARRIGHI, 1978)380. Ao mesmo tempo, o capital tende a se
mover centralizando o comando político no circuito superior (marginal) da economia.
Consequentemente, esse circuito superior aumenta seu controle sobre o território,
privilegiando áreas aptas para seus interesses, enquanto se distancia das atividades
banais das cidades (SILVEIRA, 2010, p.3). O caso em especial do setor petróleo e
dos royalties é forte — e paradigmático — como parte do circuito superior da
economia, demonstrando a forma como o sistema interestatal capitalista (FIORI,
2014) confere ainda mais poder e capacidade expansiva ao capitalismo.
Altvater (2010), em seu livro O fim do capitalismo como o conhecemos, ao falar
sobre as diversas crises da contemporaneidade, afirma que a crise atual se
assemelha em aspectos cruciais ao capitalismo do século XIX. Assim, ele trata da
crise relacionada à geoeconomia, à globalização, aos ciclos, crises e catástrofes
derivadas do “crescimento lubrificado pelo petróleo”. Prevê novos conflitos, o “choque
externo”, o “imperialismo do petróleo” (ALTVATER, p.252-253) e os efeitos
decorrentes da “petroestratégia”. Em meio às descrições sobre as crises e conflitos,
Altvater (2010, p.275-343) é otimista e identifica alternativas, todas baseadas nas
lógicas da equivalência, reciprocidade, redistribuição e solidariedade que ensejam a
luta pelo fim do capitalismo e a favor da construção participativa de uma economia
social e solidária.
Na luta que une ciência e utopia, sugerida por Altavter, é necessário seguir
adiante, aprofundando os estudos sobre a materialidade do processo histórico do
capitalismo, como, humildemente, esta tese tentou fazer. Assim, antes de lhe colocar
um

ponto

final,

além

destas

conclusões,

é

dever

de

ofício

de

um

professor/pesquisador comprometido com a transformação pensar a construção de
HARVEY, David. 2014, na página 139 do livro Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo,
cita ARRIGHI, “Towards a Tehory of Capistalist Crisis”, New Letft Review I/111, setembro-outubro
de 1978.
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outras pesquisas, numa concepção de desenvolvimento do conhecimento. De novo
Altvater (2010, p.339) lembra que o futuro é feito. Assim recorre a Engels quando este
diz que “o futuro não deve ser, por exemplo, inventado a partir da cabeça, mas
descoberto por meio da cabeça nos fatos materiais preexistentes da produção”.
Dessa forma, avançando na pesquisa dos fenômenos reais e materiais, será
possível compreender e agir melhor, na luta para o fim do capitalismo como se
vivencia no presente. É com essa energia e disposição que este autor sugere o
prosseguimento de alguns dos temas e análises aqui iniciados. É oportuno, ainda,
conhecendo lacunas na comprovação da hipótese principal (e/ou secundárias), que
foram deixadas no percurso desta investigação, iniciar a criticá-las. Na verdade,
seriam novos exercícios em busca de “antíteses”, ou mesmo, de reafirmação de
algumas teses aqui sustentadas.
Nesse caminho, sintetizando, surge a ideia de uma trinca de sugestões. Mas,
considerando que esta tese já caminhou demais entre tríades e trilogias, e que o fato
pode ter se tornado quase que uma mania, uma obsessão em termos de construção
mental, a opção agora será por incluir mais um “lado”, assim transformando o polígono
de um triângulo para um quadrado de sugestões. Uma quadrilogia, ou uma espécie
de “tetralogia381 mental”, com questões a serem aprofundadas em futuras e possíveis
investigações:
1) Ampliar a observação sobre o comportamento da relação entre os setores
produtivos “petróleo-porto” — ou da tríade, incluída a indústria naval, em outras
regiões do mundo. Uma possibilidade que este pesquisador pensa,
inicialmente, que poderia ser desenvolvida num dos demais países do BRICS,
ou da Ásia, para além da China. Essas possibilidades permitiriam utilizar
algumas categorias de análise aqui utilizadas, validando, questionando, ou
aperfeiçoando o que foi aqui apresentado. A análise deveria ser também
multidimensional e transescalar, considerando os modos de atuação global
destes setores;
2) Acompanhar o avanço do sistema financeiro no controle das atividades
financeiras dos setores da tríade, através da participação — que se percebeu
aqui crescente — dos fundos financeiros sobre as corporações e oligopólios
que operam esses setores da economia. Nessa linha de investigação seriam
Segundo a Wikipedia, tetralogia (ou quadrilogia) é um trabalho artístico composto por quatro obras
distintas. De forma semelhante, a trilogia é composta por três obras.
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inseridas as análises sobre as formas e métodos utilizados pelo sistema
financeiro para avançar sobre esse controle, como foi en passant aqui citado,
sobre os processos de “desverticalização-horizontalização”, intervenção para
“flexibilização” e redução das formas regulatórias impostas pelos Estadosnações;
3) Aprofundar a análise sobre o desenvolvimento do ciclo petro-econômico.
Questionar a sua validade enquanto instrumento de análise e de formulação de
cenários e, além disso, observar a evolução das fases, dinâmica e
características do ciclo petro-econômico, com perspectivas de que seja iniciado
junto com a nova década;
4) Por fim, mas não por último (last, but not least), seguir na análise do
comportamento da tríade “petróleo-porto-indústria naval”, especificamente
sobre o “Circuito Espacial do Petróleo e dos Royalties” (CEPR-RJ).
Acompanhar a forma como transcorrerá a sua expansão até o Açu, como nova
base ou polo, considerando a evolução, a finalização da fase de colapso e a
hipótese do início de novo boom do ciclo petro-econômico. Além disso, também
observar o desenvolvimento do processo de urbanização no espaço do CEPRRJ. Avaliar se o mesmo continuará na dinâmica mais regional e menos pelo
extravasamento da metrópole; ou, na interpretação do Soja (2013), uma “pósmetrópole”; ou como megarregião junto a São Paulo, na intepretação de
Lencioni (2015). Requestionar o conceito de polos dentro dessa urbanização
regional. Acompanhar a evolução e consequências da petrorrentista Economia
dos Royalties sobre os municípios e sobre o ERJ, que vivem forte impacto nesta
atual fase de colapso. Reexperimentar o uso da matriz multidimensional como
forma de análise da dinâmica econômico-espacial, nessa fração do território do
ERJ.
Considerando que o autor desta tese é um engenheiro em sua graduação original,
só depois (e com gosto) licenciado como professor, os temas das sugestões de novas
pesquisas apresentadas acima podem parecer ainda mais estranhos. Porém eles
apontam o fascínio cada vez maior deste autor por outras áreas do conhecimento. É
certo que não há acaso neste processo. A potência do uso da dialética na busca do
conhecimento e a tentação exercida pela ideia da totalidade marcaram indelevelmente
este pesquisador. Mesmo rezingando sobre o pesado trabalho necessário à conclusão
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do produto, que é esta tese, é mais que oportuno que se registre o enorme prazer que
este autor usufruiu, ao longo da construção e compartilhamento deste saber científico.
Espera-se que a ampliação do seu compartilhamento possa ser útil à formulação de
um bom planejamento de políticas públicas em parceria com a sociedade.
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APÊNDICE - Quadro 22 completo (p.375)

Quadro Nº 22 completo. Nele está apresentado a lista completa e detalhada das
informações sobre as 191 corporações do setor petróleo, levantadas pela pesquisa
empírica publicado no item 3.1 “O circuito empresarial da cadeia global do petróleo
projetada dinamicamente sobre o território” a partir da página 363. No texto da tese, o
quadro Nº 22 foi apresentado na página 369.

Cadeia produtiva global do petróleo e gás que atua no ERJ
América
(43)
País
EUA (36)

Empresa

Tipo de Atividade

Local de atuação

Chevron /Texaco

Petroleira - Distribuição combustíveis

Esso /Mobil
Halliburton

Petroleira - Distribuição combustíveis
Serviços Especializados E&P

Baker Hughes

Serviços Especializados E&P

GE Oil & Gas

Serviços perfuração; Equipamentos
e Operações Submarinas
Navegação marítima apoio e base
portuária
Equipamentos E & P subaquáticos

Bacia de Campos e
Santos
Terminais Porto Rio
Bacia de Campos, Santos
e ES
Bacias Campos, Santos e
ES
Niterói e Macaé

Edison Chouest
Offshore
FMC
Technologies
Anadarko
Parker Hannifin
Corp.
Whestinghouse
EIG (Prumo)
Tiger Offshore Rentak
Chromalox Technoheat
Intermoor
Serviços Offshore
International
Logging Inc.
Franks
International
John Crane
Devon Energy
Corp.

Petroleira
Eng. Precisão sistemas líquidos e
gases
Sistemas submarinos, risers,
estruturas – Soluções O & G
Porto – Terminal apoio offshore –
Trasbordo petróleo
Tanques, fluidos, contêineres e
equipamento de logística
Aquecimento industrial

Macaé – SJB – Bacias
Campos, Santos e ES
Bacias Campos, Santos e
ES
Bacias de Campos e ES
Bacias Campos, Santos e
ES
Bacia de Campos e
Santos
Açu, São João da Barra,
RJ
Macaé – Rio das Ostras
Bacia Campos

Ancoragem, fundações e op.
subaquáticas
Consultoria & perfuração

Rio e Porto do Açu, SJBRJ
Macaé, RJ

Serviços especializados em
perfuração e produção
Peças: acoplamentos e selos
mecânicos
Petrolífera (Acordo com a BP)

Macaé, RJ
Macaé e Rio, RJ
Bacia de Santos
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Soluções offshore: gasodutos;
estruturas submarinas, etc.;
Sistemas flutuantes
Helioffshore- 40% ações da Líder
Aviação: Transporte de passageiros
por helicóptero
Plataforma aluguel

Macaé – Novo Cavaleiros
– Bacia de Campos

Trelleborg
Offshore

Equipamentos – compressores
serviços perfuração
Soluções engenharia: vedação –
mangueira - revestimento

Bacias de Campos e
Santos
Macaé – Bacia de
Campos e Santos

Teekay Offshore
Otto Candies

Plataforma de apoio e de produção
Embarcações de apoio offshore

Calgon Carbon
McDermott

Carvão ativado
Plataformas – Engenharia – Projeto,
construção e montagem - FPSO
Peregrino - Maersk
Serviços perfuração, cimentação e
preparação poços de petróleo
Processamento de gás
(compressão). Serviços de petróleo
Ferramentas e materiais hidráulicos
e elétricos e sistemas de movimento
Contratação de Pessoal, Carreiras

Bacia de Campos
Bacia de Campos e
Santos
Bacia de Campos
Bacia de Santos e
Bacia de Campos e
Macaé
Niterói – Bacias: Santos e
Campos
Niterói – Bacias: Santos e
Campos
Macaé – Bacias: Campos
e Santos
Rio, Bacia de Campos

Oil States
Offshore
Bristow
Diamond
OffshoreDrilling
Inc.
Oilfield Solutions

BJ Services
Subsea Oil & Gas
Exterran Holdings
Inc.
Hydratight
NES Global
Talents
AspenTech

Comperj, Bacia de Santos

Conjunto motor-gerador a diesel e
gás – Constr. Nava e Offshore
Sistema de fluidos

Macaé e Rio, RJ

Forbs Manhatan
Koch Petróleo
CHC / BHS

Petroleira
Pesquisa petróleo
Transporte offshore helicóptero

Gran Tierra
Geopark

Petroleira
Petroleira

Bacia de Santos e Xisto
Rio de Janeiro
Bacia de Campos e
Santos
Rio de Janeiro
Bacias de Campos e
Santos

Ultrapetrol

Opera embarcações de apoio
exploração offshore

Bacias de Campos e
Santos

Geopark Brasil

Petroleira

Bacia de Santos

Na Ecolab
Company – Nalco
Champion
Cummins

Bahamas
(1)
Bermudas
(1)

Bacias de Campos e
Santos

Automação e controle avançado de
processos (APC) – soft upstream e
dowstream
Grupo Imobiliário – Aluguel de
edifício 36 andares Torre Almirante
para Petrobras – Desde 2004
Tratamento de água e produtos
químicos

Hines Brasil
Empreendimentos

Canadá
(5)

Bacias Campos, Santos e
ES

ContiTech Oil &
Gas

Rio de Janeiro
Macaé, RJ

Macaé, RJ

555

País
Europa
(123)
Reino
Unido
(32)
(Inglaterra
)

Empresa

Tipo de Atividade

Local atuação

Shell Royal Dutch

Petroleira

Van Oord
Rolls Royce
GB Marine

Dragagem
Equipamentos – Energia e Petróleo
Navegação

BP
2HOffshore –
grupo Acteon Co.
Ensco

Distribuição combustíveis
Equipamento Submarino-Riser

Expro

Serviços de testes e avaliação de
reservatórios offshore e subsea
Plataforma e Serviço Petróleo

Bacia de Santos e
Distribuição
Porto do Açu, SJB
Bacias Campos e Santos
Bacias Campos, Santos e
ES
Porto do Açu, SJB
Bacias Campos, Santos e
ES
Bacias de Campos e
Santos
Bacias de Campos e
Santos
Rio, Macaé, Bacia de
Campos
Macaé, Bacias CamposSantos- ES
Bacia de Campos e
Santos
Rio de Janeiro

Teekay Co.
(Bermuda)
Sealion
JDR Oil & Gas –
Global Services
IHS
Fender Care do
Brasil Com. e
Serv. Navais Ltda.
United Kingdom
Trade &
Investment (UKTI)
Sky Futures
Special Piping
Materials
Pentair Valves &
Controls Brasil
Ltda.
Dunlop Oil and
Marine
Genesis Oil & Gas
Guindance
Maritime
RBV Energy
Reflex Marine
JDR Cables
SAAB Seaeye

Sonda de perfuração - aluguel

Serviços embarcações apoio ROV,
mergulho, PSC, etc.
Subsea, cabos, sistemas
Estudos e análises econômicas
sobre informações globais
Serviços Marítimos e “ship-to-ship”

Rio das Ostras e Bacias
de Campos e Santos

Empresa para criar parcerias e
acordos comerciais e de cooperação
no setor de óleo & gás
Inspeção de equipamentos e
instalações com uso de drones e
imagens 3 D
Tubulações de materiais especiais
para tratamento água,
dessalinização e trocadores de calor
Equipamentos, válvulas e controles
termo-hidráulicos e outros

Rio, Bacias de Campos e
Santos

Mangueiras marítimas

Macaé, RJ

Engenharia, consultoria e soluções
em óleo e gás
Posicionamento dinâmico, radares

Rio, RJ

Conectores, encanamentos e
válvulas para subsea
Transporte (transferências) marítimo
de pessoal offshore
Cabos para serviços subsea
Veículos elétricos subaquáticos –
robôs - ROVs

Bacias de Campos e
Santos
Bacia de Campos e
Santos
Bacia de Campos e
Santos

Suporte NST
Macaé, RJ
Macaé, RJ
Sparrows BSM
Macaé, RJ
Macaé, RJ
Bacia de Campos
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Siemens UK
Subsea
Excellence
Wood Group PSN
Amec FW
Harris Pye
LR Senergy
Turner Townsend

Alemanh
a (19)

Express
Engineering Oil &
Gas – Petrotec
Componentes
Reactive
Downholle
Wintershall (Basf)
BASF
MAN
DIESEL&Tubos
Dräger
Starfish Oil & Gas
ACE Schmersal
Bosch Rexroth
Klüber
Lubrification
Tractebel Gas
EnginneeringGmbH
Bes Savvy
Offshore
Marine Traffic
Vulkan
Klüber Lubrication
E.ON (Eneva –
Ex-MPX)
Oiltanking - Grupo
Marquard & Bahls
EagleBurgmann
do Brasil
Kaefer do Brasil
Siemens Oil e
Gás
Prüftechnik

França
(10)

Energia e conexão submarina

Escritórios Niterói e
Macaé

Engenharia e Soluções em
produção, suporte, manutenção óleo
e gás- subsea
Equipamentos de energia e
maximização da produção
Reparos, upgrades e conversão para
indústria marítima e óleo e gás
Consultoria em geociências e poços
Apoio, consultoria projetos de
controle, riscos, benchmarking, etc. óleo e gás.
Componentes submarinos –
usinagens de peças complexas para
subsea – árvore natal

Macaé e Rio, RJ

Tubos e ferramentas

Rio de Janeiro

Perfuração de poços de petróleo
Químicos para E & P
Motores Marítimos

Rio de Janeiro
Rio e Bahia
Macaé

Segurança e Química
Perfuração petróleo
Serviços e equipamentos de
automação
Acionamentos e controle
Lubrificantes

Macaé
Bacia de Campos
Bacia de Campos

Serviços e engenharia gás – motores
e bombas

Bacias de Campos e
Santos

Embarcações de apoio offshore

Bacia de Campos

Sistema de acompanhamento de
embarcações
Transmissão de Potência e
acoplamentos
Lubrificantes especiais: óleos e
graxas sintéticos e minerais
Geração e distribuição de energia
elétrica - UTE
Trading, armazenagem e logística
combustíveis (operação ship-to-ship)
Vedações Industriais

Bacias Campos, Santos e
ES
Bacia de Campos

Sistemas de isolamento e proteção
contra corrosão
Sistemas de energia e suprimentos
Ensaios, diagnósticos medição de
precisão

Rio de Janeiro
Macaé, RJ
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio e São Paulo

Rio de Janeiro
Bacia de Santos

Bacia de Campos e
Santos
SJB – Porto do Açu
Bacia ES e Porto do Açu
Bacias de Campos e
Santos
Bacia de Campos
Bacias de Campos e
Santos
Bacias de Campos e
Santos
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Total

Petroleira

Schulumberger

Serviços Esp. Petróleo

Mi Swacco
Technip

Fluidos - Schulumberger
Tubos flexíveis para conexão poços;
afretamento de embarcações,
montagens e manutenção;
Gases e Serviços
Equipamentos salvamento, botes e
guindastes
Software e design 3 D Prototipagem
Tubos especiais e siderurgia
Trabalho de Sísmica

Air Liquide
Acebi SAS
Dassault Systems
Valourec
Western Geco
Schulumberger
Schneider Eletric

Holanda
(8)
SBM Offshore

Fretamento embarcações

ALP Maritime
Services
NETHERLANDS
Maritime
Technoloy
DAMEN
Shiprepair
& Conversion
Frames do Brasil

Suporte de Serviços Offshore

Porto do Açu
Bacias de Campos e
Santos
Bacia de Santos e Pré-sal

Bacias de Campos e
Santos
Bacia de Campos

Fretamento embarcações

Bacias de Santos e
Campos

Estaleiro adaptação para operação
Oil & gas – Schiedam -Roterdã FPSO
Sistema de separação, transferência
de calor, injeção e controle de fluxos
para plataformas
Tubos submarinos
Embarcações
Serviços marítimos e estaleiro –
Brasil Napro Services

Bacia de Santos

Statoil

Petroleira

TransOcean

Serv. Petróleo – aluguel sondas e
plataformas
Produção equipamentos submarinos
de sistemas de perfuração de
sondas e tubos flexíveis p/produção
offshore
Serviços de petróleo (Acergy)

Bacias de Santos e
Campos
Bacia de Santos

Allseas
Heerema Group
IHS

Noruega
(25)

Gestão de energia, automação,
distribuição elétrica e segurança.
Softwares e Digital Oil Field (DPF)

Bacias Campos Santos
ES, AM, CE
Bacias
de
Campos/Santos/ES
Niterói - Brasco
Porto do Açu, Vitória,
Macaé e Bacias Campos,
Santos e ES
Rio e Macaé
Macaé, Bacias de
Campos e Santos
Rio e Macaé

National Oilwell
Varco (NOV)
Subsea7
DOF Subsea
Norskan Offshore
One Subsea
ODsfell

Embarcações offshore e serviços
submarinos – embarcações de
lançamentos de tubos e instalações
de árvores de natal
Equipamentos Petrolíferos
Sonda aluguel

Bacias de Campos,
Santos e ES
Bacia de Santos (Pré-sal)
Bacia de Campos
São Gonçalo e Bacia de
Santos

Bacias de Campos,
Santos, ES
Rio, Niterói, Rio Ostras,
Macaé
Bacias de Campos e
Santos
Macaé, RJ
Bacia de Santos
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Sevan Marine

Espanha
(3)

Bélgica
(5)

Itália (4)

Dinamarc
a (2)

Seadril

Plataformas, equipamentos e
serviços
Serv. Petróleo

MAYFLYGWR
FASTARD

Contêineres
Navegação Marítima

Aker Solutions
JOTUN AS
(Brasil)
Teekay

Equipamentos de perfuração - Riser
Tintas, revestimento e proteção
contra corrosão
Plataformas e embarcações

PGS Petroleum
Geoservices
Palsinger (Koch)
Siem Offshore
Deep Sea Suply

Geofísica Marítima – Tecnologia,
Sísmica e Imagens 3D/4D
Guindastes
Embarcação de apoio exploração
offshore
Embarcações

Vard
Gaslog

Estaleiro – Parceria com Promar
Transporte de GNL

Golar

Transporte de GNL

Dynagas

Transporte de GNL

World Wide
Supply
MHWirth

Embarcações de apoio offshore de
petróleo
Sistemas de perfuração offshore

Rystad Energy

Estudos e consultoria

Repsol

Petroleira

FCC
Aciona

IE Construção
IE Construção

Jan de Nul
Boskalis
Rohde Nielsen
Deme Group
Wabco

Dragagem
Dragagem
Dragagem
Dragagem
Sistemas de automação – Vehicle
Control Systems

Portos Açu e Rio
Porto do Açu
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Bacia de Campos

AGIP / ENI
Saipem /Grupo
ENI

Petroleira
Construção/Instalação Gasoduto
Rota2– Bacia Santos–Campos
378Km
Serv. petróleo
Fios e cabos

Bacia de Campos
Bacias de Santos e
Campos; Macaé
(Cabiúnas)
Macaé
Bacia de Campos

Petroleira, operação portuária,
navegação, movimentação de cargas

Bacias de Campos e
Santos

Technint
Pirelli

Maersk

Bacias de Campos,
Santos
Bacias de Campos,
Santos
Bacias de Campos
Bacia de Campos e
Santos
Bacia de Campos
Bacia de Campos, Santos
e Niterói
Bacia de Campos e
Santos
Bacia de Santos
Bacia de Campos
Bacia de Campos
Bacias de Campos e
Santos
Niterói
Terminal Port. Ilha
Redonda
Terminal Port. lha
Redonda
Terminal Port. Ilha
Redonda
Bacias de Campos e
Santos
Macaé – Base em
Imboassica – Bacia de
Campos
Rio de Janeiro

Bacia de Campos –
Santos - ES
Porto do Açu
Porto do Açu
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Finlândia
(3)

Suécia
(4)

DEIF

Modernização instalações marítimas

Bacia de Campos

Wartsila

Soluções marítimas – Ship Power Motores – Ger. E.E. Inteligente

Bacias de Campos e
Santos
Bacias de Campos e
Santos
Estaleiros Rio

Technoheat e
Chromalox
Aquaflow

Atlas Copco
AKZO Nobel International
Skanska
Sandvik Group

Suíça (3)

Keller AG
Sulzer do Brasil

Grécia (1)
Luxembur
go (1)

Escócia
(2)

Ásia (25)
China (10)

Bacia de Campos
São Gonçalo – Fábrica -

Transdutor, transmissor,
instrumentos medição, manômetros
Fundição e bombas

Bacia de Campos

Comperj – Unidade de
Destilação
Bacia de Santos e Pré-sal

Bacias de Campos e
Santos
Rio de Janeiro

Perfuração, completação de poços,
equipamentos, sistemas e
treinamento

Ocean Rig

Sonda

Bacia de Campos e
Santos

Tenaris

Tubos especiais e acessórios
exploração offshore – anticorrosão

Bacias Campos e Santos

Petrogal–Galp
Energia

Petroleira

Bacia de Campos

Weir Group (SPM)

Bombas de alto desempenho e
equipamentos críticos segurança
Geradores de energia e
controladores de temperatura

Macaé, RJ. Bacia de
Campos
Bacia Campos, Santos,
Macaé, SJB

Weatherford

Serviços de Petróleo

Rio - Bacias de Campos e
Santos

Sinopec
(*Consórcio com
espanhola
Repsol)
CNOOC
Sinochen
CNPC
Cosco

Petroleira

Bacias de Santos e
Campos

Petroleira
Petroleira
Petroleira
Estaleiro de Plataformas e Sondas

Bacia de Santos - Libra
Bacias de Campos e ES
Bacia de Santos - Libra
Bacia de Santos

Aggreko

Irlanda (1)

Compressores
Tintas especiais e revestimentos
para uso marítimo
Operações de guindastes,
montagem industrial e manutenção
de equipamentos
Equipamentos e materiais (aço) para
exploração e produção

Weatherford

Portugal
(1)

Hidrojateamento abrasivo e cortes
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Japão (5)

Coreia do
Sul (5)

CEYM
ICBC
COOEC ( China
Offshore Oil Eng.
Corp.
CHEC Dredging
Wilhelm Suzhow
Cladding
Technoly Co.

Estaleiro (Banco)
Estaleiro (Banco)
Estaleiro

Bacia de Santos
Bacia de Santos
Bacia de Santos

Dragagem
Soldas especiais

Bacia de Santos e Porto
Bacia de Campos

Toyo Setal
Toshiba
Mishitubishi
Ishikawagima
Mitsui Gas &
Energia

Serv. e Estaleiro
Equipamentos
Equipamentos
Estaleiro
Distribuição de Gás

Bacias Campos e Santos
Bacia de Santos
Bacia de Santos
Bacia de Santos
Rio de Janeiro

Keppel Fels
Samsung
Mitsui & Co.

Embarcações
Embarcações - Petroleiros
Estaleiro e afretamento de
embarcações
Estaleiro e afretamento de
embarcações
Estaleiro – Construção Naval –
Promar (joint-venture)

Rio e Angra dos Reis
Rio de Janeiro
Bacia de Santos

Sembcorp Marine
Jurong

Navegação - Estaleiro
Estaleiro (ES) - Plataformas

Frigstad Offshore
EMAS

Drilling – Gestão de Plataforma
Apoio marítimo - embarcações

DP Master
Manufacturing

Perfuração, tubos, etc.

Bacia de Campos
Bacias Campos, Santos e
ES
Bacia de Campos
Bacias Campos, Santos e
ES
Bacia de Campos e
Santos

Samsung
STX

Cingapura
(5)

Taiwan (1)

Bacia de Santos
Niterói – Bacia Campos e
Santos

Yoke Industrial
Equipamentos e material especial
Bacias de Campos e
Co.
para movimentação de cargas
Santos
Quadro 22 — Lista de corporações da cadeia global do setor de petróleo que atuam no ERJ. Fonte:
Feira do Brasil Offshoe em Macaé (2015); Feira do Petróleo no Rio de Janeiro (2016). Firjan. Sites
especializados em petróleo no Brasil, Texas (EUA) e Reino Unido. Sites das empresas pesquisadas.

