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APRESENTAÇÃO

As instituições de ensino devem lançar um olhar futurista para 
as áreas de Petróleo e Gás (P&G),  possibilitando que os jovens que 
estão se preparando para o mercado de trabalho sejam estimulados, 
e acima de tudo conscientizados, do seu papel no mundo e das múl-
tiplas possibilidades que a área de formação profissional em Petróleo 
e Gás pode ofertar, seja em nível técnico, tecnólogo ou bacharelado, 
contribuindo assim para uma mudança de quadro social e quebran-
do velhos paradigmas, que ainda permeiam o imaginário coletivo de 
uma parcela considerável da população quando falamos em forma-
ção profissional.

Sendo assim, disseminar o conhecimento numa sociedade 
como a nossa, em que o acesso aos bens culturais produzidos 
historicamente foi negado a uma parcela considerável da nossa 
população, e possibilitar a inserção de jovens no mundo do trabalho 
numa área em que o país ainda tem carência de profissionais 
qualificados, significa apresentar uma visão de futuro dos professores/
educadores que idealizaram e hoje fazem parte da materialização 
dessa ideia.

Portanto, nós que fazemos parte do corpo dirigente do Campus 
Natal/Central do IFRN entendemos que ações como essas devem 
ser potencializadas para que possamos cumprir com a nossa função 
social, que é ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade 
referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz 
de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia, comprometida 
com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com 
a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, à 
transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça 
sociais.

Parabéns a todos os envolvidos diretamente no processo de 
divulgação deste importante instrumento que é o PETROTEC, e que 
possamos encantar os corações e mentes de jovens que precisam 
desta atenção especial no seu processo formativo educacional e de 
formação da personalidade.

José Arnóbio de Araújo Filho
Diretor IFRN/CNAT
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INTRODUÇÃO

O Projeto de Implantação de um Programa de Divulgação e Pro-
moção de Atividades Tecnológicas do Setor de Petróleo & Gás junto a 
Alunos da Rede de Ensino Médio do Rio Grande do Norte (PETROTEC) 
tem por objetivo divulgar e promover as áreas de interesse dos setores 
de Petróleo e Gás, Biocombustíveis e Petroquímica junto a 20.000 alunos 
de nível médio do IFRN e de escolas privadas e públicas da rede estadual 
de ensino do Estado do Rio Grande do Norte. Visa também à atualização 
de 200 professores, para que atuem como multiplicadores dessas ações. 
Este livro se constitui em uma das ferramentas do Projeto para atingir os 
seus objetivos.

O conjunto das ações deste Projeto visa a despertar vocações 
e direcionar mais e melhores estudantes para o setor. As ações, em 
diferentes níveis de abrangência e profundidade, são divididas em: 
(a) Geral e Informativa, com vídeos e inserções na TV; (b) Geral e 
Esclarecedora, sendo realizadas palestras e apresentações em feiras e 
exposições e; (c) Específica e Formadora, sendo ministrados Cursos, Aulas 
Práticas de Campo e editados Livros Paradidáticos como este, em que 
todos os trabalhos são de responsabilidade dos autores envolvidos.

Neste livro, buscamos apresentar a "Geologia do Petróleo", 
apresentando os conceitos sobre a origem do petróleo, onde o petróleo 
se armazena; como são realizados os estudos para se descobrir campos 
petrolíferos, visando a despertar o interesse dos alunos por cursos como 
Geologia e Geofísica. O segundo capítulo, “O Refino de petróleo bruto 
e a relação com os subprodutos de mercado”, enfoca os processos de 
refino e ensaios de laboratório para se determinar a qualidade do óleo 
e as impurezas dos combustíveis, identificando as vocações para as 
profissões relacionadas à Química, à Engenharia Química e à Engenharia 
do Petróleo. No terceiro capítulo, o aluno de Ensino Médio aprenderá 
sobre o “Licenciamento Ambiental para a Atividade Petrolífera Onshore”, 
desde os trâmites burocráticos às técnicas de estudos e elaboração de 
relatórios. Por se tratar de estudos com equipes multidisciplinares, não é 
possível especificar uma única profissão correlata a estas atividades, mas 
os profissionais ligados a Meio ao Ambiente, à Geologia, Geografia e à 
Biologia certamente estarão inseridos.

O capítulo 4 aborda as novas tecnologias e suas interfaces com o 
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setor de Petróleo & Gás nas fases de produção, como robôs que atuam 
em locais onde a presença humana é desaconselhável, equipamentos 
eletrônicos de controle de produção e qualidade, entre outros. As 
profissões relativas às Engenharias Elétrica, Eletrônica, Robótica e 
Mecânica são aquelas com maior afinidade. Já o capítulo 5 discorre sobre 
a importância do petróleo no nosso dia a dia, sem estar relacionado a 
nenhuma profissão. O capítulo 6 contextualiza o petróleo na história 
do Rio Grande do Norte. Por fim, o capítulo 7 detalha as profissões e as 
instituições de ensino no nosso estado que oferecem cursos relacionados 
à área de Petróleo & Gás.
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GEOLOGIA DO PETRÓLEO

Anibal César Alves1 
Rosiney Araújo Martins2

1 GEOLOGIA DO PETRÓLEO

A Geologia do Petróleo é a aplicação da geologia à exploração 
e produção de petróleo  e gás natural, apresentando um grande 
relacionamento com as ciências puras, como a Física, a Química e a 
Biologia, por meio dos diversos ramos de conhecimento da Geologia, 
como Geologia Estrutural, Sedimentologia, Petrografia Sedimentar, 
Geoquímica Orgânica, Paleontologia, Geofísica e Estratigrafia, entre 
outros.

Podemos considerar a Geologia do Petróleo como parte de 
um contínuo de disciplinas empregadas na exploração e produção de 
hidrocarbonetos, tendo a sua maior aplicação na fase de exploração, 
diminuindo gradualmente à medida que se passa para a fase de 
desenvolvimento e produção das acumulações descobertas, quando 
a Engenharia de Petróleo passa a predominar. 

1.1  O Petróleo

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos (compostos 
formados por átomos de hidrogênio e carbono), com quantidades menores de 
nitrogênio, oxigênio e enxofre, que ocorre de forma natural na crosta terrestre, 
sob a forma líquida (óleo cru), gasosa (gás natural) ou semissólida (asfalto).

1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

2  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
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O termo hidrocarboneto pode ser usado para representar o 
petróleo em qualquer dos seus estados físicos. O petróleo constitui 
um bem estratégico por ser a principal fonte de energia utilizada no 
mundo moderno e ser um recurso não-renovável. O quadro abaixo 
mostra a produção das diversas formas de energia primária usadas 
no Brasil, com o petróleo (óleo cru e gás natural) representando 
aproximadamente a metade da matriz energética brasileira atual:

Quadro 1 – Formas de Produção de Energia Primária no Brasil
ENERGIA NÃO RENOVÁVEL 52,5%

Petróleo
Gás natural
Carvão
Urânio (U3O8)

42,0%
9,0%
0,8%
0,7%

ENERGIA RENOVÁVEL 47,5%

Cana de açúcar
Hidráulica
Lenha
Outros (eólica, térmica) 

19,3%
13,7%
10,3%
4,2%

Fonte:  Balanço Energético Nacional 2011 – MME/EPE.

O óleo cru pode apresentar grande variedade de cores, 
como amarelo, verde, marrom claro, marrom escuro e preto, sendo 
geralmente mais leve do que a água. As principais características 
do óleo cru são a composição química, a densidade, a viscosidade 
e o teor de enxofre, propriedades que têm grande importância na 
fase de refino. A densidade do óleo cru é medida em °API (grau API - 
American Petroleum Institute), sendo definida pela expressão abaixo, 
em que ρ é a gravidade específica do óleo:

°API = (141,5 / ρ) – 131,5

 
Pela expressão, vemos que o °API é inversamente proporcional 

à gravidade específica, de forma que os óleos mais leves apresentam 
valores de °API mais elevados.
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A tabela abaixo mostra a classificação dos óleos crus utilizada 
pela ANP – Agência Nacional do Petróleo, com base no °API:

Tabela 1 – Formas de Produção de Energia Primária no Brasil

  ÓLEO LEVE  ≥ 31 °API  
  ÓLEO MÉDIO  22 – < 31 ° API
  ÓLEO PESADO  < 22 °API 

Para fins de comparação, devemos considerar que a água 
apresenta °API igual a 10, já que sua gravidade específica (densidade 
relativa) é igual a 1,0.

O quadro abaixo mostra alguns dos principais tipos de petróleo 
comercializados no mercado internacional, com preço em US$/bbl 
(dólar por barril) em fevereiro/2012:

Quadro 2 – Principais tipos de Petróleo comercializados mundialmente
TIPO PAÍS °API PREÇO

WTI EUA 106,25
Brent Inglaterra 38 110,02
Arab Light Arábia Saudita 112,82
Bashra Light Iraque 110,21
Bonny Light Nigéria 37 113,08
Girassol Angola 113,01
Iran Heavy Irã 111,77
Oriente Equador 104,11
Minas Indonésia 34 120,41
Fateh Dubai 32 109,86
Isthmus México 33 108,04
Tia Juana Light Venezuela 31 110,58
Urals Rússia 109,91

Fonte: Oil & Gas Journal (2012).

De acordo com a composição, os óleos crus podem ser classifi-
cados nas seguintes categorias:

PARAFÍNICOS
Constituídos predominantemente por hidrocarbonetos satura-
dos, também denominados alcanos, que apresentam fórmula 
química CnH2n+2. 
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NAFTÊNICOS
São os cicloalcanos, e apresentam fórmula química CnH2n.
A exemplo das parafinas, apresentam apenas ligações 
químicas simples entre os átomos de carbono.

AROMÁTICO
Apresentam anéis de benzeno, que é composto por 6 átomos 
de carbono(C6H6).
São hidrocarbonetos insaturados, apresentando algumas liga-
ções químicas duplas entre os átomos de carbono.

Atualmente (dados referentes a 2012), os maiores produtores 
de petróleo do mundo são:

1.   Arábia Saudita  11.500.000 b/d (1 barril = 159 litros)
2.   Rússia   10.600.000
3.   Estados Unidos  8.900.000
4.   China   4.100.000
5.   Canadá   3.700.000
6.   Irã    3.700.000
7.   Emirados Árabes Unidos 3.400.000
8.   Kuwait   3.100.000
9.   Iraque   3.100.000
10.   México  2.910.000
11.   Venezuela  2.720.000
12.   Nigéria   2.410.000
13.   Brasil   2.140.000

Fonte: Revista Exame – junho/2013.
  
O gás natural é constituído predominantemente por quatro compostos: 

metano (CH4), etano (C2H6), propano (C3H8) e butano (C4H10). Quando o gás 
natural é constituído apenas de metano, é denominado de gás seco, e de gás 
úmido quando contém os demais compostos.
1.2 A Origem do Petróleo

A teoria da origem orgânica do petróleo é a mais aceita e 
utilizada pela indústria, sendo o petróleo considerado como produto 
da evolução termoquímica da matéria orgânica (principalmente algas, 
zooplancton, pólens e esporos) preservada nas rochas sedimentares.
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A fotossíntese, realizada pelas algas e plantas, sob a ação da luz 
solar, é a reação chave para a transformação do carbono inorgânico, 
existente na atmosfera, sob a forma de CO2, em carbono participante 
de moléculas orgânicas (glucose), conforme ilustrado na reação 
abaixo:

6 CO₂ + 12 H₂O = C6H12O6 + 6 H₂O + 6 O₂

Durante o soterramento dos sedimentos, ocorre um aumento 
gradual da temperatura, que transforma a matéria orgânica contida 
nas rochas geradoras em um produto complexo, denominado 
querogênio. A evolução termoquímica do querogênio, com a 
continuação do aumento da profundidade de soterramento e 
consequentemente da temperatura, leva à geração do petróleo.

O intervalo de temperatura entre 60 °C e 135 °C é conhecido 
como janela de óleo, porque é nesse intervalo que ocorre a maior 
parte da geração de petróleo. A temperaturas superiores a 135 °C, 
começa o processo de craqueamento ou quebra das moléculas 
que constituem o óleo cru, passando a ocorrer a geração de gás 
natural. Inicialmente forma-se o gás úmido, constituído de metano, 
etano, propano e butano, mas com o aumento da temperatura, as 
moléculas dos gases mais pesados também sofrem craqueamento, 
restando apenas o gás seco, que é constituído predominantemente 
por metano (CH4).

1.3 A Geoquímica do Petróleo

A Geoquímica do Petróleo pode ser definida como a aplicação 
dos métodos da geoquímica orgânica à Geologia do Petróleo. 

As análises geoquímicas mais utilizadas pela indústria do 
petróleo são:

CARBONO ORGÂNICO TOTAL

Para que uma rocha sedimentar possa ser potencialmente 
geradora de hidrocarbonetos, precisa apresentar um teor mínimo de 
matéria orgânica. Nos folhelhos e margas (rochas carbonáticas), esse 
teor é de aproximadamente 1,0 %.
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O teor de carbono orgânico total (COT) é uma medida da 
quantidade de matéria orgânica que foi preservada e incorporada e 
indica se uma determinada rocha sedimentar pode ser considerada 
como geradora ou não. 

PIRÓLISE
A técnica da pirólise consiste na simulação, em laboratório, do 

processo de maturação da matéria orgânica que ocorre na natureza. 
Neste processo, uma amostra de rocha sedimentar é pulverizada 
e aquecida a temperaturas elevadas (intervalo de 300 °C a 550 °C) 
durante cerca de 20 minutos, forçando a ocorrência das reações 
termoquímicas que levam à geração de petróleo.

MATÉRIA ORGÂNICA
preservada nas rochas

+    tempo geológico        →
(SOTERRAMENTO)
t =  milhões de anos

PETRÓLEO

+    pirólise (até 550 °C)   →
(LABORATÓRIO)
t =  20 minutos

Figura 1 – Pirólise
Fonte: ?

O aquecimento leva à obtenção de um gráfico com três picos 
bem distintos, denominados de S1, S2 e S3. O pico S1 representa o 
petróleo já existente na rocha, e que é liberado primeiro. O pico S2 
representa o petróleo que foi gerado durante o processo de pirólise, 
pelo aquecimento da matéria orgânica, e o pico S3 representa a 
queima do carbono de origem inorgânica.

A análise dos dados de pirólise permite obter as seguintes 
informações:

• hidrocarbonetos livres presentes na amostra e que não 
sofreram migração;

• potencial gerador de hidrocarbonetos da rocha;
• índices de hidrogênio e oxigênio (razões H/C e O/C), que 

permitem a classificação do tipo de querogênio presente 
na rocha sedimentar;

• índice de produção, que caracteriza o nível de evolução da 
matéria orgânica;



15

• temperatura máxima, na qual ocorre a produção máxima 
de hidrocarbonetos obtidos pela pirólise, e que depende 
da natureza da matéria orgânica.

Figura 2 – Resultados fornecidos pela pirólise
Fonte: modificado de Tissot et al. (1987).

Os principais tipos de querogênio (matéria orgânica que não é 
solúvel em solventes orgânicos, ou seja, que ainda não se transformou 
em betume) são:

TIPO I
Material sapropélico (algal lacustre), rico em hidrogênio (alta 

razão H/C). Favorece a geração de óleo.

TIPO II
Constituído por matéria orgânica do tipo algal marinha, além 

de pólens, esporos e cutículas de vegetais superiores. Favorece a 
geração de óleo e gás.
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TIPO III
Matéria orgânica húmica, associada com vegetais superiores, 

rica em oxigênio (alta razão O/C). Favorece a geração de gás.
A classificação do tipo de querogênio é efetuada através do 

diagrama tipo Van Krevelen, que plota o índice de hidrogênio (H/C) no 
eixo vertical e o índice de oxigênio (O/C) no eixo horizontal, conforme 
mostrado na figura abaixo. Com base nessa classificação, é possível 
saber se a rocha geradora analisada tem capacidade para gerar 
predominantemente óleo cru (tipos I e II) ou gás natural (tipo III):

Figura 3 – Diagrama  tipo Van Krevelen

Fonte: CENPES/Petrobrás (1983).

ANÁLISE VISUAL DO QUEROGÊNIO

A matéria orgânica é observada ao microscópio e classificada, 
de acordo com a origem genética e propriedades físicas, em exinita, 
inertinita ou vitrinita.
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A exinita representa a matéria orgânica dos tipos I e II (algas, 
microrganismos animais, pólens, esporos e cutículas vegetais). A 
inertinita é formada pela celulose dos vegetais superiores, sem 
potencial para gerar hidrocarbonetos. A vitrinita é constituída de 
lignocelulose de vegetais terrestres, com baixo potencial para gerar 
hidrocarbonetos e constitui, junto com a inertinita, matéria orgânica 
do tipo III.

ÍNDICE DE ALTERAÇÃO TÉRMICA (IAT)

A maturação térmica mede a história da temperatura sofrida 
pelo querogênio preservado nas rochas sedimentares, e pode ser 
estimada pela coloração do material analisado ao microscópio, que 
se torna cada vez mais escura (gradando do amarelo claro ao preto), 
à medida que a temperatura aumenta.

REFLECTÂNCIA DA VITRINITA (Ro)

É usada para estimar a paleotermometria, ou seja, a maturação 
térmica da matéria orgânica contida nas rochas sedimentares, a 
exemplo do IAT – Índice de Alteração Térmica.

A reflectometria consiste na medição da reflectância sobre uma 
superfície plana polida de uma partícula orgânica. Como a alteração 
química que ocasiona a variação da reflectância é irreversível, este 
método funciona como um termômetro de máxima, a exemplo do 
IAT.

A janela de óleo está compreendida entre os valores de 0,6 e 
1,35 % Ro.

As análises geoquímicas realizadas em um poço costumam ser 
disponibilizadas em forma de um perfil geoquímico, como o mostrado 
na figura abaixo, com a finalidade de facilitar a interpretação:
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Figura 4 – Perfil geoquímico

Fonte: CENPES/Petrobrás (1983)
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1.4 O Sistema Petrolífero

Para que uma acumulação comercial de petróleo se forme, 
é necessário que existam alguns fatores básicos, que controlam a 
ocorrência de hidrocarbonetos numa bacia sedimentar: é preciso 
que existam rochas geradoras que contenham a matéria-prima que 
se transforma em petróleo e rochas reservatório, ou seja, aquelas 
que possuem espaços vazios, chamados poros, capazes de armazenar 
o petróleo. Essas rochas são envolvidas em armadilhas chamadas 
trapas, compartimentos isolados no subsolo onde o petróleo se 
acumula e de onde não tem condições de escapar. A ausência de 
qualquer um desses elementos impossibilita a existência de uma 
acumulação petrolífera. Logo, a existência de uma bacia sedimentar 
não garante, por si só, a presença de jazidas de petróleo.

 
1.4.1 Potencial Gerador

A capacidade geradora de petróleo de uma rocha sedimentar é 
função do teor e qualidade de seu conteúdo de matéria orgânica e de 
sua evolução termoquímica.

É necessário que existam meios anóxicos (não oxidantes) nos 
locais de deposição para que ocorra a preservação da matéria orgânica 
e que os sedimentos não permitam, por sua baixa permeabilidade, a 
circulação de água no seu interior.

Os folhelhos e margas constituem as principais rochas 
geradoras, e devem apresentar um teor de matéria orgânica superior 
a 1,0 % para que tenham condições de gerar acumulações comerciais 
de petróleo.

Como visto anteriormente, esta informação é obtida através 
da análise de COT (carbono orgânico total), que caracteriza o teor de 
matéria orgânica das rochas sedimentares.

 
1.4.2 Evolução Termoquímica

Para que ocorra geração de hidrocarbonetos, é necessário que 
a matéria orgânica seja submetida a um soterramento progressivo 
que eleve a temperatura e permita a ocorrência de transformações 
termoquímicas que levam à formação de querogênio e posterior 
geração de óleo e gás.
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Os principais estágios da evolução termoquímica são mostrados 
no quadro abaixo:

Quadro 3 – Estágios da evolução termoquímica do petróleo.
ESTÁGIO TEMPERATURA CARACTERÍSTICAS

DIAGÊNESE < 65 °C A matéria orgânica se transforma em 
querogênio, ocorrendo a liberação do 
metano bioquímico.

CATAGÊNESE 65 – 165 °C É a principal fase geradora de petróleo, 
se caracterizando pela quebra de cadeias 
complexas do querogênio.
Constitui a janela de óleo.

METAGÊNESE 165 – 210 °C Nesta fase ocorre a quebra das moléculas 
dos hidrocarbonetos líquidos, gerando 
principalmente gás úmido (metano, etano, 
propano e butano).
Com o aumento da temperatura, as 
moléculas dos gases mais pesados se 
quebram, gerando apenas o metano (gás 
seco).

METAMORFISMO > 210 °C Os hidrocarbonetos praticamente desapa-
recem, restando apenas traços de metano, 
CO2 e grafita. 

Fonte: CENPES/Petrobras (1983).

1.4.3 Rocha Reservatório

As rochas reservatório permitem o armazenamento e posterior 
produção de petróleo devido à sua porosidade e permeabilidade.

Os arenitos e calcários são as principais rochas reservatório 
existentes, mas qualquer tipo de rocha (inclusive rochas ígneas e 
metamórficas do embasamento cristalino) pode se constituir num 
bom reservatório, desde que apresente fraturas abertas.

A porosidade (Ф) e a permeabilidade (k) são os parâmetros 
mais importantes do ponto de vista da geologia de reservatórios, 
porque a porosidade fornece informações sobre a capacidade de 
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armazenamento da rocha, enquanto a permeabilidade indica a sua 
capacidade de transmissão de fluidos.

POROSIDADE – É a razão entre o espaço poroso e o volume 
total da rocha, sendo expressa em forma de porcentagem (%).

Porosidade total = volume poroso / volume total
Porosidade efetiva = volume de poros interconectados /volume 
total

A porosidade efetiva é mais importante do ponto de vista da 
geologia do petróleo, porque é através desse tipo de porosidade que 
ocorre a movimentação dos fluidos no reservatório.

Em geral os arenitos são considerados reservatórios quando 
possuem porosidades superiores a 8 %.

Do ponto de vista genético, a porosidade pode ser classificada em 
dois tipos principais: a porosidade primária, que é a porosidade existente 
no sedimento ao tempo da deposição final, e porosidade secundária, que 
é toda porosidade originada após a deposição final do sedimento, e se 
relaciona principalmente com a percolação de fluidos ácidos no interior 
da rocha.

PERMEABILIDADE – Mede a capacidade de um meio poroso 
de transmitir fluidos, sendo definida como uma constante de 
proporcionalidade, de acordo com a equação de Darcy:

Q = k . (A . ΔP / µ . L)

Onde: Q = vazão (volume de fluxo por unidade de tempo)
  k = permeabilidade
  A = área da seção transversal ao fluxo
  ΔP = diferencial de pressão
  µ = viscosidade
  L = comprimento

A permeabilidade média dos reservatórios petrolíferos situa-se ao 
redor de 100 md, ou milidarcy (1 darcy = 1 x 10-12.m2, que é a unidade 
usada para medir a permeabilidade de um material),  variando entre 5 e 
1000 md. Um arenito tem permeabilidade de 1 darcy, quando permite a 
vazão de 1 cm3/s de um fluido com viscosidade de 1 centipoise, através de 
uma seção de 1 cm², sob um gradiente de pressão de 1 atm/cm2. 
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1.4.4 Rocha Selante

As rochas selantes, como os folhelhos e evaporitos, se caracte-
rizam pela baixíssima permeabilidade, não permitindo que o petró-
leo escape das acumulações.

A rocha selante mais comum é o folhelho, mas os evaporitos 
(halita, anidrita) constituem as rochas selantes mais eficientes.

1.4.5 Trapas 

As trapas ou armadilhas são feições geológicas que confinam 
o petróleo nos reservatórios, podendo apresentar diversas origens:

As trapas estruturais resultam de esforços tectônicos que 
atuam nas bacias sedimentares, dobrando ou provocando falhas nas 
camadas. Constituem as trapas petrolíferas mais comuns.

As trapas estratigráficas são formadas por variações laterais de 
fácies, em que rochas porosas e permeáveis apresentam diminuição 
das condições permoporosas ou ficam rodeadas por rochas 
impermeáveis, como é o caso de lobos turbiditicos depositados em 
ambiente dominado por sedimentação argilosa.

As trapas diagenéticas são formadas pela variação no grau 
de cimentação da rocha reservatório, diminuindo as condições de 
permoporosidade e o fluxo de fluido no sentido da superfície.

As trapas combinadas resultam de deformações estruturais 
combinadas com fatores estratigráficos, paleogeomórficos ou 
diagenéticos.

1.4.6 Associação adequada

Os fatores acima relacionados devem manter, no contexto da 
bacia sedimentar, uma adequada associação espacial e temporal para 
que se formem acumulações comerciais de petróleo.

Quando ocorre o processo de geração/migração, é necessário 
que as trapas já existam e que estejam situadas ao longo da rota 
migratória, caso contrário o petróleo atingirá a superfície e se perderá.

É importante salientar que apenas uma parcela do petróleo 
existente no reservatório é recuperável:
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VOR = Vr. Ф . (1 – Sw) . FR . 1/Bo
Onde: VOR = volume de óleo recuperável
  Vr = volume de rocha contendo petróleo
  Ф = porosidade
  Sw = saturação de água
  FR = fator de recuperação
  Bo = fator volume de formação do óleo.

A utilização de métodos de recuperação secundária, como 
injeção de água ou de vapor, além de outras técnicas, visa a manter 
a pressão do reservatório ou diminuir a viscosidade do óleo, com o 
objetivo de aumentar o fator de recuperação (FR), aumentando em 
consequência o volume de óleo recuperável (VOR) e a vida útil do 
campo de petróleo. 

1.5 A Produção Brasileira de Petróleo

O Brasil produz atualmente (junho/2014) cerca de 2,79 milhões 
de boe/d, sendo 2,246 milhões b/d de petróleo e 86,6 milhões de 
m³/d de gás natural, conforme discriminado na figura 5, em que 
se verifica que o Rio Grande do Norte ocupa a 6ª posição entre os 
estados brasileiros produtores de petróleo e gás natural.

Figura 5 – Produção brasileira de petróleo (Junho/2014) – Estados
Fonte: ANP ( 2014).
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A figura abaixo mostra a distribuição da produção de petróleo 
no Brasil por bacia sedimentar, onde se observa que a Bacia Potiguar 
possui 84 campos de petróleo, sendo a 5ª maior bacia produtora do 
país.

Figura 6 – Produção brasileira de petróleo (Junho/2014) 
Bacias sedimentares

Fonte: ANP (2014).

Alguns fatos interessantes sobre a produção atual (abril/2014) de 
petróleo no Brasil:

• Cerca de 90% da produção de petróleo e gás natural são 
provenientes de campos operados pela Petrobras.

• Aproximadamente 92% da produção de petróleo e 73% da 
produção de gás natural vem de campos marítimos.

• O campo de Roncador, situado na Bacia de Campos, é o maior 
produtor do país, com média de 256.000 b/d. 

• A produção do pré-sal (junho/2014) atingiu média mensal superior 
a 478.000 b/d de petróleo e 16,7 milhões de m3/d de gás, através 
de 33 poços, distribuídos por 13 campos de petróleo.

• A produção de petróleo e gás natural no Brasil é oriunda 
(junho/2014) de 9.060 poços, sendo 799 marítimos e 8.261 
terrestres. O campo terrestre com maior número de poços 
produtores é o de Canto do Amaro, na Bacia Potiguar, com 1.115 
poços. Na parte marítima, o campo com maior número de poços 
produtores é o de Marlim, com 60 poços produtores.
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• O °API médio (densidade) do petróleo produzido atualmente 
(junho/2014) é de 24,5 °API, sendo que 10% da produção é 
considerada óleo leve (> 31 °API), 59% é óleo médio (22 – 31 °API) 
e 31% é óleo pesado (< 22 °API).

Existem atualmente cerca de 80 empresas de petróleo (nacionais 
e estrangeiras) atuando no Brasil, mostrando a importância crescente da 
indústria do petróleo para o mercado de trabalho brasileiro. 

A figura abaixo mostra a distribuição da produção de petróleo e gás 
natural por empresa operadora, em junho de 2014:

Figura 7 – Produção brasileira de petróleo, por empresa operadora
Fonte: ANP (2014). 

Os principais campos de petróleo e gás natural do Brasil são mostrados 
na figura abaixo, com as respectivas empresas operadoras (dados de 
junho/2014). Dos vinte maiores campos produtores, dezoito são operados 
pela Petrobras, e dois por empresas estrangeiras: Statoil (campo de Peregrino) 
e Shell (campo de Argonauta).
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Figura 8 – Maiores campos de petróleo do Brasil
Fonte: ANP, 2014.

1.6 A Bacia Potiguar

A Bacia Potiguar ocupa uma área de aproximadamente 48.000 
km2, incluindo as partes emersa (21.500 km2) e submersa (26.500 
km2). Encontra-se atualmente num estágio maduro de exploração, 
tendo cerca de 7.200 poços perfurados, dos quais cerca de 5.360 
são produtores. A produção atual da Petrobras/UO-RNCE, cuja 
jurisdição abrange os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, é de 
aproximadamente 65.000 barris de óleo por dia e 1.700.000 m3/d de 
gás, a partir de aproximadamente 60 campos, a maior parte dos quais 
já ultrapassou o pico de produção, representando aproximadamente 
2,8 % da produção nacional de petróleo e gás natural. Para reverter 
a tendência declinante da produção, que já chegou a atingir 110.000 
b/d de óleo, em 1995, estão sendo executados diversos projetos 
de recuperação secundária, entre os quais se destacam os projetos 
de injeção de água nos campos de Ubarana e Canto do Amaro e o 
projeto de injeção de vapor no campo de Alto do Rodrigues. 

A grande esperança de reversão dessa tendência declinante 
na produção reside nas atividades de exploração no mar, que já 
estão sendo retomadas, apesar de enfrentar grandes dificuldades 
no que se refere ao licenciamento ambiental devido às crescentes 
exigências efetuadas pelo IBAMA, tendo em vista problemas recentes 
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relacionados com vazamentos de óleo, tanto a nível mundial (campo 
de Macondo, no Golfo do México – operado pela British Petroleum) 
quanto nacional (campo de Frade, na Bacia de Campos – operado 
pela Chevron). 

A figura abaixo mostra o arcabouço estrutural da Bacia Potiguar:

Figura 9 – Arcabouço estrutural da Bacia Potiguar

Fonte: Bertani, Costa & Matos, 1990.
 
A figura abaixo mostra uma seção geológica efetuada na 

porção emersa da Bacia Potiguar, mostrando sedimentos das fases 
rifte (Fm. Pendência), transicional (Fm. Alagamar) e drifte (Fm. 
Açu e Fm. Jandaira). Apenas os sedimentos da fase drifte (fase de 
separação), representados predominantemente por arenitos, siltitos, 
folhelhos e carbonatos, com rara presença de evaporitos, afloram na 
Bacia Potiguar.
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Figura 10 – Seção geológica da Bacia Potiguar

Fonte: Bertani, Costa & Matos, 1990

Na parte emersa da bacia, a distribuição geográfica dos campos 
de petróleo descobertos na Bacia Potiguar, evidencia a concentração 
dos mesmos ao longo das bordas e no interior do graben central.
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2 O REFINO DE PETRÓLEO BRUTO E A RELAÇÃO 
COM OS SUBPRODUTOS DE MERCADO 

Atualmente, o petróleo e seus derivados atuam como base 
de diversos produtos nas áreas da saúde, indústria, alimentos, 
combustíveis, indo da parafina e da nafta petroquímica aos tecidos 
e plásticos. Porém, para que se tenham os subprodutos do petróleo, 
o óleo cru é processado em uma refinaria, onde este passa por um 
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conjunto de diversos tratamentos químicos e físicos. Nas indústrias 
petroquímicas, onde o óleo é refinado, o petróleo chega por meio de 
oleodutos e, posteriormente, são separados os produtos finais. Esses 
processos de obtenção e distribuição de derivados são fiscalizados 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), órgão que rege especificações de como os derivados devem 
ser refinados, tratados, armazenados, transportados, distribuídos 
entre outros parâmetros até chegar ao mercado consumidor, assim 
como a construção e a operação de instalações e os equipamentos 
relativos ao exercício das atividades com combustíveis. Alguns dos 
testes realizados pela ANP, nos postos de distribuição de combustíveis 
e petroquímicas são a medição do pH, da densidade e a determinação 
do teor de álcool na gasolina, entre outros.  

No ano de 2005, a produção de derivados situou-se em 1,8 
milhão de b/d, com 85% deste total composto por combustíveis e, 
dessa produção, observou-se uma grande produção de combustíveis 
automotivos (SZKLO; ULLER, 2008). Entre 2007 e 2012, o crescimento 
da demanda de derivados foi de 4,9% no Brasil. As corretas 
especificações dos derivados do petróleo no mercado são um fator 
muito importante, pois resultam em eficiências de uso, como por 
exemplo, um bom rendimento dos motores de veículos (o que 
acarreta em um melhor funcionamento do veículo), lubrificantes com 
melhor viscosidade, combustão total do gás natural e gás de cozinha, 
com menor emissão poluente. Em virtude desse amplo mercado de 
atuação e o crescimento da demanda e da produção derivados de 
petróleo, a fiscalização destes tem sido rigorosa, mas a quantidade 
de fiscais da ANP ainda não é suficiente para cobrir satisfatoriamente 
o amplo mercado.

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo fazer uma 
relação do processo de refino e as reações envolvidas neste processo, 
com a avaliação de alguns derivados no mercado (realizadas em 
laboratório), correlacionando os resultados encontrados com o 
atendimento das normas da ANP pelas indústrias que atuam com 
petróleo e derivados. 

Agora vamos ver um pouco das características que 
fundamentam o estudo do petróleo, e seus respectivos processos de 
beneficiamento. 
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2.1 Fundamentação Teórica

2.1.1 Processos de Refino

O petróleo é um arranjo de átomos de carbonos e hidrogênios 
e impurezas que, de acordo com esse arranjo, pode ter diferentes 
características químicas e físicas. A partir dessas características define-
se que tipos de derivados ele dará origem. O óleo cru, ao chegar à 
unidade de refino, passa por diversos processos, como dessalgação, 
destilação atmosférica, destilação a vácuo entre outros, que têm por 
finalidades remover compostos inorgânicos e outras impurezas que 
podem apresentar problemas tanto no processo de refino quanto na 
qualidade do produto final.

Na dessalgação, o óleo é tratado com vistas à remoção de 
sais corrosivos, uma vez que a presença de sais de sódio estimula a 
formação indesejada de coque e afeta o desempenho de catalisadores 
nas unidades; e da água, que facilita na dissolução dos sais e 
proporciona um tempo de operação mais longo nas diversas unidades 
e equipamentos. Em seguida, o óleo é destinado à torre de destilação 
atmosférica (Figura 11), onde é aquecido a uma temperatura de 
aproximadamente 4000 C e parte da carga fraciona em diferentes 
cortes, baseado na diferença das temperaturas de ebulição de 
seus componentes individuais. As frações leves condensam e são 
coletadas no topo da coluna, em quanto as pesadas, às vezes, nem se 
vaporizam, e são coletadas no fundo da torre, de onde seguem para 
a coluna de destilação a vácuo (SZKLO; COHEN, 2008). Esta coluna 
funciona, basicamente, com a injeção de vapor e bombas de vácuo 
que atuam na redução do ponto de ebulição das frações pesadas e 
permitem a separação a temperaturas menores.
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Figura 11 – Esquema do Processo de Refino
Fonte: PETROBRAS. Processos de refino - adaptado do material original de Elie 

Abadie (Curitiba, 2002, p.17).

Os produtos oriundos da destilação atmosférica, salvo o 
resíduo do fundo, podem ser tratados como produtos acabados. Os 
da destilação a vácuo seguem para unidades de craqueamento e/ou 
coqueamento, de forma a se transformarem em derivados de maior 
valor. De acordo com os derivados que se deseja obter, os produtos 
dessas destilações podem passar por outros processos, tanto na 
quebra quanto no rearranjo das moléculas.

Os derivados obtidos nesses processos dividem-se em:

• Combustíveis (gasolina, diesel, óleo combustível, GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo), QAV (Querosene de Aviação), 
querosene, coque de petróleo, óleos residuais); 

• Produtos acabados não-combustíveis (solventes, lubrifi-
cantes, graxas, asfaltos e coque); 

• Intermediários da Indústria química (nafta, etano, propano, 
butano, etileno, propileno, butileno, butedieno e BTX). 
(SZKLO; COHEN, 2008). 
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Após todos esses processos, o distribuidor recebe o derivado 
do petróleo. Este é aditivado da forma que proporcione um bom 
rendimento e eficiência, dentro das especificações da ANP, que nesse 
âmbito tem como objetivo combater irregularidades no mercado de 
combustíveis e lubrificantes, assim como criar condições para o seu 
melhor funcionamento.    

Agora vamos compartilhar um rápido ensaio para atestar as 
características do petróleo e o seu teor de pureza.

2.2 Ensaio Prático Assistido em Laboratório

Para realização dos ensaios experimentais, amostras de 
petróleo bruto e derivados de petróleo (Figura 12) foram submetidas 
às análises de pH e densidade pelo método da proveta. Os resultados 
foram comparados com literatura e normas ANP para verificação do 
estabelecimento das especificações para o mercado. As medidas 
foram feitas em duplicata. 

Figura 12 – Petróleo e derivados.

Fonte: Acervo do autor

PRIMEIRO PASSO – MEDIÇÃO DA DENSIDADE 
POR PROVETA GRADUADA

A etapa inicial dos trabalhos consistiu-se na medição da 
densidade por meio do método de proveta graduada (Figura 14). A 
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medição foi realizada com provetas, medindo-se a massa dela vazia 
e seca na balança digital e logo após anotando-se que sua massa foi 
igual a m1. Em seguida, adicionou-se um volume pré-determinado 
da substância em análise e realizou-se uma segunda pesagem com a 
massa igual a m2. Após esse processo fez-se a diferença entre a massa 
da proveta cheia com a substância e a mesma vazia (mf) e dividiu-se 
pelo volume (v), indicado na proveta, do fluido medido (Equação 01):

m2– m1 = mf (Eq. 01)

Utilizando-se a relação da densidade (Equação 02) obteve-se a 
densidade das amostras.

d = mf/v (Eq. 02)

Na análise de densidade por proveta graduada, utilizaram-se 
os seguintes reagentes e materiais:

• Quatro provetas de diferentes graduações;
• Balança analítica de precisão;
• Quatro béqueres;
• Amostras para análise.

 

Figura 13 – Medição de densidade de derivados com proveta
Fonte: Acervo do autor
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SEGUNDO PASSO – MEDIÇÃO DE pHs
A medição dos pHs foi realizada com o papel universal 
(Figura 14): 

Figura 14 – Medição de acidez com papel universal
Fonte: Acervo do autor.

2.3 Resultados 
Os resultados obtidos dos ensaios experimentais estão 

dispostos na quadro 4:
Quadro 4 – Resultados de densidade e de pHs das substâncias

HIDROCARBONETOS DENSIDADE (G/ML) PH

GASOLINA 1 0,7804 7,0

GASOLINA 2 0,7881 7,0

GASOLINA 3 0,7867 6,0

QUEROSENE 1 0,7632 5,0

QUEROSENE 2 0,7699 5,0

QUEROSENE 3 0,7698 5,0

LUBRIFICANTE 1 0,8800 6,0

LUBRIFICANTE 2 0,8876 6,0

LUBRIFICANTE 3 0,8850 6,0

Fonte: Elaboração do autor.
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Observou-se que há um aumento de densidade do querosene 
para o lubrificante, tendo em vista que a cadeia carbônica do 
lubrificante é maior que a do querosene e a da gasolina. Dessa forma, 
o aumento de densidade tem relação direta com o aumento da 
cadeia carbônica, demonstrado em laboratório. Assim, no processo 
de refino, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. O 
derivado fraciona do primeiro para o último na seguinte sequência: 
QUEROSENE(C11-C12) -> GASOLINA (C5-C10) -> LUBRIFICANTE (C26-C38). 
Fazendo-se uma média dos valores encontrados, a figura 15 comprova 
as diferenças de densidades.

Figura 15 – Densidade dos derivados em ordem crescente

Fonte: Elaboração do autor.



37

A figura 16 mostra a acidez dos derivados de 
querosene, gasolina e lubrificante:

Figura 16 – pHs dos derivados
Fonte: Elaboração do autor.

A média dos pHs mostra uma menor acidez para a gasolina e 
maior para o querosene. As medidas demonstraram que os derivados 
atendem às normas da ANP para comercialização, sabendo-se que a 
viscosidade é um parâmetro importante e que foram feitos medidas 
de densidade para fazer uma relação de massa sobre volume (g/mL). 
Os valores foram comparados em literatura e também pelo site do 
SINCOPETRO.

2.4 Conclusão

Diante de todas as atividades laborais executadas, as pesquisas 
foram satisfatórias, como também os resultados obtidos, já que a 
equipe conseguiu unir ao máximo as informações necessárias para 
a análise comparativa dos resultados com as normas da ANP sobre 
os derivados de petróleo, em especial o querosene, a gasolina e 
lubrificantes. Quanto aos resultados nas análises físico-químicas, 
foi possível constatar que o ph e a densidade de todos os derivados 
analisados estavam de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas 
as normas da ANP. Outra contribuição da pesquisa foi o aprendizado 
das técnicas de segurança laboratoriais, manuseio e função de cada 
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vidraria e equipamento utilizados nos métodos laboratoriais para as 
análises do ph e da densidade. Ao comparar com as especificações da 
legislação vigente, a equipe adquiriu conhecimento técnico e àquele 
pertinente à sua função como cidadão, unindo contribuição social e 
tecnológica.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
PARA ATIVIDADE PETROLÍFERA 

ONSHORE

Erika Araújo da Cunha Pegado8 
Maria Cristina Cavalcanti Araújo9

3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADE 
PETROLÍFERA ONSHORE

O crescimento da consciência ecológica, nas últimas décadas, vem 
provocando discussões e pressões para mudanças de atitudes por parte 
da sociedade: população, governantes e empresas privadas. Tais reflexões 
e mudanças têm como objetivo melhorar a qualidade de vida e do meio 
ambiente para assegurar um mundo saudável para as atuais e futuras ge-
rações.

Nesse sentido, cresce o número de pessoas que procuram 
considerar a variável ambiental quando vão consumir. Essas pessoas 
podem ser denominadas de consumidores verdes. De acordo com Scherer 
e Poledna (2002), o consumidor verde é aquele que se preocupa com o 
bem-estar social e não apenas com a sua satisfação. Essa preocupação 
é demonstrada por esse consumidor quando ele seleciona e compra 
produtos ambientalmente corretos.

Devido a essa mudança de postura dos consumidores, as empresas 
têm se preocupado cada vez mais em passar imagens sustentáveis, tendo 
a qualidade ambiental como um requisito base das suas produções.

8 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

9 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte. 
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Almeida (2002) declara que, até a década de 1970, as empresas 
viam a questão ambiental “[...] na melhor das hipóteses, como um mal 
necessário. No máximo, submetiam-se aos controles estabelecidos 
pelo poder público. [...] Faltava às empresas formular seu papel no 
mundo da sustentabilidade”. Segundo o mesmo autor, entre o final da 
década de 1970 e o início da de 1980, as empresas perceberam que 
assumir uma postura que conciliasse desenvolvimento econômico 
e preocupação com a preservação ambiental era necessário para 
a rentabilidade dos negócios. Com isso, as questões empresariais 
passaram a ser discutidas levando em consideração não mais apenas 
o econômico, mas também o social, o ambiental, entre outras 
instâncias.

Assim sendo, a gestão ambiental vem ganhando um espaço 
crescente no meio empresarial. O desenvolvimento da consciência 
ecológica em diferentes setores da sociedade mundial acaba por 
envolver também o empresarial. Naturalmente, não se pode afirmar 
que todos os setores empresariais já se encontram conscientizados 
da importância da gestão responsável dos recursos naturais, mas 
a empresa que não buscar adequar suas atividades ao conceito de 
desenvolvimento sustentável está fadada a perder competitividade 
em curto ou médio prazo.

Muitas vezes, os investimentos em gestão ambiental 
são direcionados por fatores competitivos, mas existem outros 
parâmetros que determinam a realização de investimento em gestão 
ambiental por parte de empresas, dependendo de sua realidade. 
Assim, o empresário e o investidor, que antes encaravam a gestão 
ambiental como mais um aumento de custos do processo produtivo, 
agora se deparam com vantagens competitivas e oportunidades 
econômicas de uma gestão responsável dos recursos naturais.

Na busca da sustentabilidade, as empresas estão sentindo 
a necessidade de se tornarem ecoeficientes, isto é, de gerarem 
produtos de boa qualidade sem degradar o ambiente.

Nesse sentido, foi criado um importante instrumento de 
controle por parte da administração pública – o licenciamento 
ambiental – que tem como objetivo controlar as atividades 
econômicas com fortes interferências sobre o ambiente e que possam 
ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, causando 
degradação ambiental.
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É por meio do licenciamento que o órgão público ambiental 
competente estabelece condições e limites para o exercício de 
determinadas atividades, autorizando ou não a localização, a instalação, 
a ampliação e operação de empreendimentos e atividades que 
utilizem os recursos ambientais e evitando, com isso, que a atividade 
econômica produza a degradação exacerbada do meio. Desse modo, 
a administração, por meio de alvarás, de autorizações e de licenças, 
permite que um particular exercite legalmente determinada atividade, 
ficando esta sujeita ao controle público, por meio da fiscalização.

Portanto, o licenciamento é um instrumento de caráter 
preventivo que visa a garantir a qualidade ambiental. Nesse sentido, é 
fundamental que os atores envolvidos no processo de licenciamento, 
órgãos estatais encarregados pela execução e fiscalização dos 
parâmetros legais estabelecidos e empresas que precisam executar 
o licenciamento, tenham apoio técnico específico, principalmente 
devido à complexidade da análise do impacto causado pela atividade 
a ser desenvolvida. 

Na atividade petrolífera, a intensidade dos impactos 
ambientais causados pelos processos a ela relativos torna necessária 
a implementação de procedimentos mais acurados. Por conseguinte, 
o processo de outorga da licença ambiental se desenvolve em várias 
etapas, pois a própria Constituição Federal (Art. 225) determina 
certas condutas obrigatórias para o licenciamento de uma atividade 
potencialmente poluidora, exigindo o Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental com seu respectivo Relatório.

Em função da complexidade que envolve a atividade petrolífera, 
o processo de licenciamento é mais específico e envolve um maior 
número de licenças, utilizando-se de vários instrumentos, entre os quais 
são apresentados, neste capítulo: Relatório de Controle Ambiental 
(RCA), Estudo de Impacto Ambiental (EIA) com o seu respectivo 
relatório (RIMA), Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), Relatório de 
Avaliação Ambiental (RAA) e Projeto de Controle Ambiental (PCA).

É mediante o licenciamento ambiental que o empreendedor 
pode identificar os impactos ambientais negativos da sua atividade e 
de que forma estes podem ser mitigados.

Se agirem de maneira ecologicamente correta, são várias as 
vantagens que as empresas e os empreendedores alcançam, entre as 
quais:
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• Redução de custos com multas ou prejuízos causados por 
uso incorreto dos recursos ambientais;

• Satisfação de acionistas, funcionários e consumidores; 
• Facilidade de obtenção de recursos; 
• Redução da pressão governamental e das ONGs;
• Redução de riscos de danos ambientais; 
• Construção de uma boa imagem; 
• Facilidade de vender interna e externamente (passaporte 

verde).

Portanto, são vantagens econômicas, sociais e ambientais, 
onde lucram o empresário, o consumidor, o meio ambiente e a 
sociedade como um todo.

Para Winter (apud CALLENBACH, 1993), seis são as razões 
pelas quais todo administrador ou empresário responsável deve 
implementar em sua companhia os princípios da administração com 
consciência ecológica:

• Sobrevivência humana – sem empresas com consciência 
ecológica, não poderemos ter uma economia com 
consciência; sem uma economia com consciência 
ecológica, a sobrevivência humana estará ameaçada. 

• Consenso público – sem empresas com consciência 
ecológica, não haverá consenso entre o povo e a 
comunidade de negócios; sem esse consenso, a economia 
de mercado estará politicamente ameaçada.  

• Oportunidades de mercado – sem administração com 
consciência ecológica, haverá perda de oportunidades em 
mercados em rápido crescimento. 

• Redução de riscos – sem administração com consciência 
ecológica, as empresas correm o risco de responsabilização 
por danos ambientais, os quais, potencialmente, envolvem 
imensas somas de dinheiro, e de responsabilização pessoal 
de diretores, executivos e outros integrantes de seus 
quadros. 

• Redução de custos – sem administração com consciência 
ecológica, serão perdidas numerosas oportunidades de 
reduzir custos. 

• Integridade pessoal – sem administração com consciência 
ecológica, tanto os administradores qunto os empregados 
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terão a sensação de falta de integridade pessoal, sendo, 
assim, incapazes de identificarem-se totalmente com seu 
trabalho.

Alguns setores já assumiram tais compromissos com o novo 
modelo de desenvolvimento, ao incorporarem, nos modelos de 
gestão, a dimensão ambiental.

3.1 Processo de Licenciamento Ambiental: Instrumento para o 
Desenvolvimento Sustentável

No contexto atual, em que se preza pelo desenvolvimento 
sustentável, faz-se necessária a existência de um instrumento 
normatizador que, por meio de um procedimento administrativo, 
vise ao equilíbrio entre o progresso econômico e a preservação 
ambiental. 

Este instrumento é o licenciamento ambiental, que é um 
procedimento da administração pública posto à disposição de todos 
os interessados, tendo como objetivo fundamental o controle da 
regularização técnica e jurídica, por meio de licenças, de atividades 
efetiva ou potencialmente degradadoras do ambiente. Segundo o art. 
1º da resolução do CONAMA nº 237/97, licenciamento ambiental é o:

[...] procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, insta-
lação, ampliação e a operação de empreendimentos 
e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluido-
ras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as dis-
posições que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições 
legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso.
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Portanto, o maior objetivo do processo de licenciamento 
ambiental é traçar um equilíbrio entre a evolução econômica e a 
preservação ambiental, buscando, dessa maneira, o desenvolvimento 
sustentável. Para Fink e Macedo (2004, p. 03), o escopo do 
licenciamento ambiental é “[...] conciliar o desenvolvimento 
econômico com a preservação do meio ambiente, ambos de vital 
importância para a vida da população”. Por conseguinte, envolvendo 
as dimensões ambientais, econômicas e sociais.

Portanto, existem duas vias atendidas pelo licenciamento. 
Uma delas é que, por meio deste, os interessados (empresas) 
garantem que têm a possibilidade de cumprir as exigências legais 
das premissas sustentáveis, sem que sofram abusos ou desvios de 
poder da administração pública. A outra é que esse processo atende 
às expectativas de todos, e não só de empreendedores e empresas, a 
um ambiente preservado, sem que haja a necessidade de estagnação 
econômica. Assim, observa-se os princípios jurídicos ambientais, 
entre os quais se destacam o da sustentabilidade do poluidor pagador.

3.1.1 Os Princípios e os Benefícios do Licenciamento Ambiental

O licenciamento ambiental possui três princípios que 
o norteiam: o da obrigatoriedade, o da continuidade e o da 
eficiência. O empreendedor é obrigado a submeter-se aos critérios 
elencados na legislação ambiental, por exemplo, a exigência da 
apresentação do Estudo de Impacto Ambiental com o seu devido 
relatório. A Administração Pública, em todas as suas esferas, tem a 
obrigatoriedade de estar à disposição do empreendedor para atendê-
lo com continuidade e eficiência, ou seja, primando pela regularidade 
e pela qualidade dos serviços fornecidos.

O processo de licenciamento ambiental atende, portanto, 
tanto os empreendedores interessados apenas no exercício das 
suas atividades econômicas, quanto àqueles que, além da dimensão 
econômica, atentam também para a ambiental, visando o alcance do 
equilíbrio entre o progresso econômico e a preservação ambiental. 
Com isso, diz-se que o licenciamento ambiental beneficia a todos, 
tanto as gerações presentes quanto as futuras.
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3.1.2 Órgãos Responsáveis pelo Licenciamento Ambiental

O licenciamento ambiental pode ser realizado por órgãos 
ambientais públicos das esferas federal, estadual e municipal. O 
órgão responsável, na esfera federal, é o IBAMA; no Rio Grande do 
Norte, o órgão é o IDEMA; e, no município de Natal-RN, é a SEMURB.

A Resolução CONAMA 237/97, em seu art. 4º e seguintes, 
define as competências de cada órgão para realizar o licenciamento. 
No quadro 5, são mostradas as definições do CONAMA sobre qual 
órgão deve desempenhar o processo de licenciamento, e em que 
situação.

Tabela 5 – Repartições de Competências no Processo de Licenciamento 
Ambiental

ÓRGÃO RESPONSÁVEL 
PELO LICENCIAMENTO

QUANDO O EMPREENDIMENTO FOR:
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IBAMA • Localizados ou desenvolvidos conjuntamente no 
Brasil e em país limítrofe; 
• Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, 
na plataforma continental ou na zona econômica 
exclusiva; 
• Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas e 
em unidades de conservação instituídas pela União, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 
• Localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais 
Estados; 
• De caráter militar; 
• Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, 
transportar, armazenar e dispor material radioativo.
• Empreendimentos cuja localização compreenda 
concomitantemente áreas das faixas terrestre e 
marítima da zona costeira nos casos previstos em 
tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a 
partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional 
(comissão composta por representantes da União, 
dos Estados e Municípios) e considerados os critérios 
de porte, potencial poluidor e natureza da atividade 
ou empreendimento. 
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Da esfera estadual e do 
distrito federal

• Localizado ou desenvolvido em mais de um 
Município ou em unidades de conservação de 
domínio estadual ou do Distrito Federal;
• Localizado ou desenvolvido em florestas e demais 
formas de vegetação natural de preservação 
permanente;
• Causador de impactos ambientais diretos que 
ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 
Municípios.
• Atividades ou empreendimentos utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente 
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, ressalvados os da União e 
Municípios 
• Promover o licenciamento ambiental de atividades 
ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos 
em unidades de conservação instituídas pelo Estado, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 
 

Da esfera municipal e do 
distrito federal

• Que causem ou possam causar impacto ambiental 
de âmbito local, conforme tipologia definida pelos 
respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor 
e natureza da atividade; ou 
• Localizados em unidades de conservação instituídas 
pelo Município, exceto em Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs). 

Fonte: PEGADO(2013).

Portanto, tem-se delimitado a função e o papel de cada esfera 
governamental nas atividades produtivas, cabendo a cada um deles 
e a todos a observância da gestão ambiental de forma racional e 
eficiente.
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3.1.3 Instrumentos Processuais Legais para o Cumprimento do 
Licenciamento Ambiental

Caso o órgão ambiental não desempenhe seu papel no processo 
de licenciamento ambiental de maneira eficaz, o empreendedor 
pode utilizar-se de alguns instrumentos para que esse licenciamento 
seja efetuado no tempo devido. Entre esses instrumentos, pode-se 
citar: a ação civil pública, o mandato de segurança, a ação popular e 
a improbidade administrativa. Esses instrumentos “[...] servem tanto 
para casos de abuso de autoridade como para casos de omissão 
indevida do agente público” (FINK, 2004, p. 91).

Fink (2004, p. 90) detalha quem pode utilizar-se desses 
instrumentos e com quais aportes jurídicos:

A ação civil pública poderá ser provocada por 
qualquer dos legitimados previstos no art. 5º da 
Lei nº 7.347/85 ; o mandato de segurança, por 
qualquer pessoa que direta ou indiretamente venha 
a ser afetada pelo não-licenciamento, posto que a 
Constituição da República expressamente qualifica 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
direito de todos. E [...] a ação popular poderá ser 
proposta por qualquer cidadão, nos termos da Lei 
nº 4.717/65, já que a omissão administrativa se 
constitui em ato lesivo ao meio ambiente. Outra 
consequência é a possibilidade de responsabilizar o 
agente público, autor da omissão, por improbidade 
administrativa por retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício (art. 11, inc. II, da Lei 
nº 8.429, de 2.6.92).

Esses instrumentos jurídicos devem ser usados pelos 
operadores de direito, e pela população, para prevenção e reparação 
de danos causados ao meio ambiente, sejam esses ocasionados por 
pessoas físicas, jurídicas ou mesmo por órgão públicos, das diversas 
esferas. 
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3.1.4 Processo de Licenciamento Ambiental 

O processo de licenciamento é marcado pela expedição ou não 
de licenças. As licenças são expedidas de acordo com a regularidade 
do empreendimento. Existem no licenciamento vários tipos de 
licenças. Todavia, há três que são consideradas básicas: Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).

No quadro 6 são colocadas as funções de cada uma dessas 
licenças, de acordo com a Resolução CONAMA 237/97, art. 8º.

Tabela 6 – Tipos de Licenças e suas Respectivas Funções
TIPO DE LICENÇA FUNÇÃO

Licença Prévia (LP)

Concebida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento, aprovando a sua localização e 
concepção, atestando sua viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes 
a serem atendidos nas próximas fases do processo de 
licenciamento.

Licença de Instalação 
(LI)

Autoriza a instalação do empreendimento, com as 
especificações constantes dos planos, programas e 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes.

Licença de Operação 
(LO)

Autoriza a operação do empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta 
das licenças anteriores, com as medidas de controle 
ambiental e condicionantes determinados para a 
operação.

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA 237/97, art. 8º.

Além dessas licenças, existem outras que são expedidas em 
determinados contextos e para determinados empreendimentos. 
Entre essas licenças, citam-se, de acordo com a Política Estadual de 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (PEMA), estabelecida na Lei 
complementar nº 272 /2004, as seguintes:

• Licença Simplificada (LS): concedida para a localização, 
instalação, implantação e operação de empreendimentos 
que não apresentem significativo potencial poluidor;
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• Licença de Regularização e Operação (LRO): concedida aos 
empreendimentos e atividades em operação e ainda não 
licenciados, para permitir a continuidade da operação;

• Licença de Alteração (LA): expedida para alteração, 
ampliação ou modificação do empreendimento 
regularmente existente;

• Licença de Instalação e Operação (LIO): expedida para 
empreendimentos cuja instalação e operação ocorram 
simultaneamente.

Portanto, para cada etapa, para cada atividade produtiva e 
para cada tipo de empreendimento, há tipos específicos de licença. 
Especificaremos ao longo do capítulo as licenças necessárias para 
atividade petrolífera.

3.1.5 Licenças Necessárias para a Atividade Petrolífera

A atividade petrolífera apresenta grande potencial de 
degradação ambiental. Em função disso, o processo de licenciamento 
ambiental para essa atividade é diferenciado, apresentando a 
exigência de licenças mais complexas. Essas licenças são exigidas não 
com o objetivo de dificultar o licenciamento para os empreendedores 
petrolíferos, mas sim visando aumentar a possibilidade destes 
alcançarem o atendimento às exigências legais da sustentabilidade.

As licenças necessárias em atividades de exploração e produção 
de petróleo são as seguintes: Licença Prévia para Perfuração (LPper), 
Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). No quadro 7, são mostradas 
as funções de cada uma dessas licenças.

Especificamente no caso de licenciamento referente à 
perfuração de poços para a identificação de jazidas de combustíveis 
líquidos e gás natural, serão exigidas as seguintes licenças:

• Licença Prévia para Perfuração (LPper): concedida para 
a atividade de perfuração de cada poço, mediante a 
precedente apresentação, pelo empreendedor, do 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) das atividades e a 
delimitação da área pretendida;

• Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro): 
concedida para a produção para pesquisa da viabilidade 
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econômica de jazida no mar ou, quando couber, de jazida 
em terra, devendo o empreendedor apresentar, para 
obtenção da licença, o Estudo de Viabilidade Ambiental 
(EVA);

• Licença de Instalação (LI): concedida para a instalação das 
unidades e sistemas necessários à produção petrolífera, 
após a aprovação dos estudos ambientais, sem prejuízo da 
análise de outros existentes na área de interesse;

• Licença de Operação (LO): concedida após a aprovação 
do Plano de Controle Ambiental (PCA), para o início da 
produção ou exploração do poço.

• Revisão de Condicionantes (RC): instrumento relacionado 
com as licenças anteriormente citadas que permite alterar 
condicionantes previamente estabelecidos nas licenças. 

Portanto, observa-se que, pelo seu potencial degradador, a 
atividade petrolífera apresenta um grau maior de exigência para que 
seja regularizado o seu funcionamento. 

3.1.6 Prazos de Validade das Licenças e Prorrogação dos Prazos 
das Licenças 

As licenças são expedidas com prazos de validade 
correspondentes às características do empreendimento. Todavia, 
existem limites de prazos. Abaixo são apresentados os limites de 
vigência de cada licença.

• Licença Prévia (LP): não pode exceder dois anos;
• Licença de Instalação (LI): não pode ultrapassar quatro 

anos;
• Licença de Operação (LO): não pode avançar os cinco anos.

Em todas as licenças, na determinação dos prazos de 
validade, o órgão ambiental público considera as características e o 
potencial poluidor da atividade ou empreendimento em processo de 
licenciamento.

As Licenças Prévias e de Instalação podem ser prorrogadas, 
desde que não se ultrapassem os seus prazos máximos de validade. 
As suas renovações devem ser requeridas com antecedência de 120 
(cento e vinte) dias da expiração dos seus prazos de validade, que são 
fixados pela administração.
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3.1.7 Cancelamento das Licenças

O órgão ambiental público, mediante decisão motivada, pode 
suspender ou cassar uma licença expedida. Os fatores que podem 
causar isso, de acordo com a Lei complementar nº 272/2004, art. 51, 
são os seguintes:

• Violação ou inadequação de quaisquer normas legais 
estabelecidas;

• Omissão ou falsa descrição de informações fornecidas 
durante o processo de licenciamento;

• Abundância de graves riscos ambientais de saúde.

Caso o empreendedor cumpra eficientemente todas as 
exigências estabelecidas no processo de licenciamento, com certeza 
o órgão público ambiental não suspenderá ou cassará as licenças 
expedidas, em função de não haver motivos para tal.

3.1.8 Instrumentos Utilizados pelo Órgão Ambiental para 
Expedir Licenças para Atividades Petrolíferas

No processo de expedição de licenças para atividades 
petrolíferas, o órgão ambiental utiliza-se dos seguintes instrumentos: 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA); Relatório de Controle Ambiental (RCA); Estudo de 
Viabilidade Ambiental (EVA); Relatório de Avaliação Ambiental (RAA); 
e Projeto de Controle Ambiental (PCA). O quadro 7 mostra o que deve 
conter cada um desses instrumentos, segundo a Resolução CONAMA 
nº 023 /94, art. 6º.
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Quadro 7 – Instrumentos Utilizados pelos Órgãos Ambientais no 
Processode Licenciamento Petrolífero, com os seus respetivos conteúdos
INSTRUMENTO O QUE DEVE CONTER?

Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA)

Caracterização do empreendedor; caracterização 

geral do empreendimento; descrição do 

empreendimento; área de influência; diagnóstico 

ambiental da área de influência; identificação 

dos impactos ambientais; estudo e definição de 

medidas mitigadoras; e plano de acompanhamento 

e monitoragem.

Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA)

Descrição sucinta do projeto e suas alternativas; 

justificativas técnicas, econômicas e ambientais 

do projeto; indicação da compatibilidade do 

projeto com planos, programas e projetos setoriais 

existentes e projetados para a área de influência; 

síntese do diagnóstico ambiental da área de 

influência; descrição dos principais impactos 

prováveis, tanto os positivos quanto os negativos; 

caracterização sucinta da qualidade ambiental 

futura na área de influência; descrição das 

medidas mitigadoras e sua eficiência, relacionando 

os impactos que não poderão ser evitados 

ou mitigados; e plano de acompanhamento e 

monitoragem dos impactos.

Relatório de Controle 

Ambiental (RCA)

Descrição da atividade de perfuração; riscos 

ambientais; identificação dos impactos e medidas 

mitigadoras.

Estudo de Viabilidade 

Ambiental (EVA)

Plano de desenvolvimento da produção para a 

pesquisa pretendida, com avaliação ambiental 

e indicação das medidas de controle a serem 

adotadas.
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Relatório de Avaliação 

Ambiental (RAA)

 

Diagnóstico ambiental da área onde já se encontra 

implantada a atividade; descrição dos novos 

empreendimentos ou ampliação; identificação 

e avaliação do impacto ambiental e medidas 

mitigadoras a serem adotadas, considerando a 

introdução de outros empreendimentos.

Projeto de Controle 

Ambiental (PCA)

Projetos executivos de minimização dos impactos 

ambientais avaliados nas fases da LPper, LPpro e LI

Fonte: PEGADO (2013).

Portanto, para o licenciamento petrolífero, deve-se ser realizado 
um estudo apurado sobre a área onde vai ser implantada a atividade 
produtiva com o intuito de conhecer a realidade socioespacial da 
localidade, bem como descrever o potencial impacto e as medidas 
mitigadoras a serem adotadas.

3.1.9 Documentação Necessária para a Execução do 
Licenciamento Ambiental da Atividade Petrolífera

De acordo com a Resolução CONAMA nº 23/94, art. 7º, os 
documentos necessários para o desencadeamento do processo de 
licenciamento ambiental para atividades petrolíferas são os seguintes:

• Na Licença Prévia para Perfuração (LPper): requerimento 
de Licença Prévia para Perfuração (LPper); Relatório de 
Controle Ambiental (RCA); autorização de desmatamento, 
quando necessário, expedida pelo IBAMA; e cópia da 
publicação do pedido de LPper.

• Na Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro): 
requerimento de Licença Prévia de Produção para Pesquisa 
(LPpro); Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA); autorização 
de desmatamento, quando necessário, expedida pelo 
IBAMA; e cópia da publicação do pedido de LPpro.

• Na Licença de Instalação (LI): requerimento de Licença de 
Instalação (LI); Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) 



55

ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA); outros estudos 
ambientais pertinentes, se houver; autorização de 
desmatamento, quando necessário, expedida pelo IBAMA; 
e cópia da publicação de pedido de LI.

• Na Licença de Operação (LO): requerimento de Licença 
de Operação (LO); Projeto de Controle Ambiental (PCA); e 
cópia da publicação de pedido de LO.

3.2 O Licenciamento e a Lei de Crimes Ambientais 

3.2.1 Lei de Crimes Ambientais

A Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9605/98), composta por 
82 artigos, incluindo-se os vetados, e dividida em oito capítulos, 
regulamentou o art. 225 da Constituição Federal, que trata do meio 
ambiente, estabelecendo um sistema de proteção penal ambiental, 
com previsão dos crimes e infrações ambientais e suas respectivas 
penas. Considerada como um marco na proteção à natureza, 
esta lei, também chamada “Lei da vida”, imbuída pelo espírito 
preservacionista e abrangendo novos princípios de aplicação do 
direito (FINK, 2004), implementou no ordenamento jurídico pátrio 
diversos mecanismos que criminalizam condutas anteriormente 
vistas como simples contravenções e definiu penas para ações que 
antes só eram consideradas infrações administrativas.

Os artigos 2º e 3º dessa lei tratam da responsabilidade das 
pessoas físicas e jurídicas, inclusive prevendo a possibilidade de 
ocorrer coautoria em crimes contra a natureza. Na atualidade, 
seguindo a vanguarda do direito internacional, o Estado Brasileiro 
tem o poder de punir não só a pessoa jurídica em si, como também 
poderá responsabilizar seus diretores, gerentes etc., enfim, todos 
que tenham compactuado com o crime ambiental.

Nem todos os atos lesivos à natureza foram abrangidos pela lei, 
como era a intenção original de seus idealizadores. Ademais, outros 
crimes ambientais estão elencados em leis esparsas.

A compilação de previsões dessa codificação responsabiliza, 
de forma mais ampla, aqueles que, direta ou indiretamente, tenham 
concorrido para o dano ambiental, estabelecendo parâmetros 
norteadores para a autoridade judiciária aplicar a pena: são os 
atenuantes (art. 14) e agravantes (art. 15) específicos da lei de crimes 
ambientais.
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Os crimes previstos são dolosos, de natureza intencional, ou 
culposos quando não intencionais. Vale ressaltar que a responsabilidade 
penal pode atingir tanto o agente poluidor quanto o funcionário público 
que é responsável pela emissão da licença ou autorização.

Em relação às penas cominadas às pessoas físicas, a lei estabelece 
penas privativas de liberdade (detenção ou reclusão), penas restritivas de 
direito (prestação de serviços à comunidade), interdição temporária de 
direitos, suspensão total ou parcial de atividades, prestação pecuniária 
(pagamento de indenização em moeda corrente) e recolhimento 
domiciliar.

A referida lei (Nº 9605/98) representa a moderna política de Direito 
Penal e principalmente do direito ambiental que, corolário do princípio da 
precaução, pune ações que possam gerar riscos. Como exemplo, temos o 
seguinte artigo:

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou 
contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de 
relevante interesse ambiental:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Depreende-se desse artigo supracitado que o simples fato de 
negligenciar determinada obrigação de caráter ambiental, como, por 
exemplo, deixar de executar um plano de manejo10, é passível de 
punição, pois tal conduta gera o risco para o meio ambiente.

3.2.2 O Licenciamento e os Crimes Ambientais

A Lei de Crimes Ambientais traz diversos dispositivos que se 
referem à questão do licenciamento. O empreendedor deve atentar 
para tais condutas referidas na lei, sob pena de ter seu empreendimento 
penalizado e até mesmo responder pessoalmente a um processo penal, 
fato por demais gravoso para qualquer cidadão.

Muitas vezes, uma mesma ação pode caracterizar ou não um fato 
ilícito. A diferença está na existência ou não do licenciamento. Como 
exemplo, apresentamos o art. 50-A, incluído pela Lei nº, na Lei de Crimes 
Ambientais:

10  Plano de manejo - estabelece procedimentos que visem minimizar o impacto 
ambiental de determinada atividade a ser licenciada..
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Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou 
degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de 
domínio público ou devolutas, sem autorização do 
órgão competente: Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos e multa.

Nesse sentido, o licenciamento ambiental pode contribuir de 
forma positiva para que um crime ambiental seja cometido, ao exigir 
um estudo prévio da atividade potencialmente poluidora.

3.2.3 A Atividade Petrolífera e a Lei de Crimes Ambientais

Numa atividade que tem elevado nível de impacto ambiental, 
como é o caso da atividade petrolífera, o licenciamento funciona como 
instrumento de gestão ambiental, contribuindo para minimização 
dos impactos.

O artigo 54 pune o crime de poluição, sob qualquer natureza, 
que resulte ou possa resultar em risco à saúde humana ou que 
provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa 
da flora. Portanto, não precisa que ocorra o resultado funesto para 
que o crime seja praticado: neste caso, o legislador também pune 
o risco com pena que varia de um a quatro anos de reclusão. O 
inciso V do mesmo art. 54 estabelece que, caso a poluição ocorra 
por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, 
óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos, a pena é mais grave, de 
um a cinco anos de reclusão. A mesma pena é aplicada para quem 
“deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, 
medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou 
irreversível” (Art. 54 § 3º).

No caso de pesquisa, lavra ou extração mineral, o art. 55 
estabelece que a falta de licença gera uma penalidade de detenção, 
de seis meses a um ano, e multa, assim como a execução destas ações 
em desacordo com os termos da licença obtida. Neste caso, pune-se 
o abuso da confiança, uma vez que as condicionantes estabelecidas 
pelo órgão licenciador são imprescindíveis para a regularização do 
empreendimento.
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O art. 56 estabelece, entre outras ações, que produzir, 
processar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, 
ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou 
nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, constitui-
se crime punível com reclusão, de um a quatro anos, e multa. Se o 
crime for culposo, a pena é de detenção, de seis meses a um ano, e 
multa.

Os artigos 66 e 67 tratam dos crimes cometidos pelos 
funcionários contra a Administração Ambiental. O primeiro estabelece 
penalidade para o caso do servidor público fazer afirmação falsa ou 
enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-
científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento 
ambiental. O art. 67 estabelece penalidade para o funcionário que 
conceder licença, autorização ou permissão em desacordo com 
as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja 
realização depende de ato autorizativo do Poder Público.

Ainda sobre o licenciamento, a lei impõe responsabilidade 
penal para quem elaborar ou apresentar concessão florestal ou 
qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou 
relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive 
por omissão (art. 69-A, incluído pela Lei n° 11.284, de 2006). Mesmo 
na modalidade culposa, o crime é punido (art. 69-A); portanto, cabe 
a quem for responsável pelo Estudo Ambiental um cuidado acurado. 
Caso ocorra dano significativo ao meio ambiente, em decorrência 
do uso ou da informação falsa, incompleta ou enganosa, a pena é 
aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), conforme estabelece 
o art. 69-A, § 2o.

Portanto, a Lei de Crimes Ambientais trata do licenciamento 
de forma bastante cuidadosa, estabelecendo penalidades para 
todos os agentes envolvidos neste processo, desde o empreendedor 
até os representantes da administração pública, tornando-se um 
instrumento legal muito importante para a preservação do meio 
ambiente.
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3.3 Procedimentos para o Licenciamento Ambiental da Atividade 
Petrolífera Onshore

O processo de licenciamento ambiental petrolífero, em 
função da sua maior complexidade em relação a outras atividades, é 
marcado por licenças mais específicas e numerosas do que o previsto 
na maioria dos empreendimentos11. Para a atividade petrolífera, 
exigem-se as seguintes licenças: Licença Prévia para Perfuração 
(LPper), Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).

A figura 18 mostra o que cada uma dessas licenças representa.

Figura 18 – Licenças Exigidas no Processo de Licenciamento Ambiental 
Petrolífero

Fonte: Adaptado da Lei Complementar 272/04 – RN.

Na análise do processo de licenciamento ambiental petrolífero, 
o órgão ambiental responsável utiliza-se de alguns instrumentos, 
como: Relatório de Controle Ambiental (RCA), Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) com o seu respectivo relatório (RIMA), Estudo de 
Viabilidade Ambiental (EVA), Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) 
e Projeto de Controle Ambiental (PCA).

11 Na maioria das atividades empreendedoras, as licenças exigidas no processo 
de licenciamento são: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO).
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O quadro 8 mostra o que cada instrumento deve conter.

INSTRUMENTO DESCRIÇÃO

Relatório de 
Controle Ambiental 
(RCA) 

Descrição da atividade de perfuração; riscos ambientais; 
identificação dos impactos e medidas mitigadoras.

Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA)

Caracterização do empreendedor; caracterização geral do 
empreendimento; descrição do empreendimento; área de 
influência; diagnóstico ambiental da área de influência; 
identificação dos impactos ambientais; estudo e definição 
de medidas mitigadoras; e plano de acompanhamento e 
monitoragem.

Estudo de 
Viabilidade 
Ambiental (EVA) 

Plano de desenvolvimento da produção para a pesquisa 
pretendida, com avaliação ambiental e indicação das medidas 
de controle a serem adotadas.

Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA)

Descrição sucinta do projeto e suas alternativas; justificativas 
técnicas, econômicas e ambientais do projeto; indicação 
da compatibilidade do projeto com planos, programas e 
projetos setoriais existentes e projetados para a área de 
influência; síntese do diagnóstico ambiental da área de 
influência; descrição dos principais impactos prováveis, tanto 
os positivos quanto os negativos; caracterização sucinta da 
qualidade ambiental futura na área de influência; descrição 
das medidas mitigadoras e sua eficiência, relacionando os 
impactos que não poderão ser evitados ou mitigados; e plano 
de acompanhamento e monitoragem dos impactos.

Projeto de Controle 
Ambiental (PCA)

Projetos executivos de minimização dos impactos ambientais 
avaliados nas fases da LPper, LPpro e LI.

Relatório de 
Avaliação Ambiental 
(RAA)

Diagnóstico ambiental da área onde já se encontra implantada 
a atividade; descrição dos novos empreendimentos ou 
ampliação; identificação e avaliação do impacto ambiental 
e medidas mitigadoras a serem adotadas, considerando a 
introdução de outros empreendimentos.

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA, nº 023/94.
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Em cada fase do licenciamento, o órgão ambiental exige a 
apresentação de alguns documentos. Pode-se dizer que é comum a 
todas as licenças a exigência de que o empreendedor apresente o 
requerimento, devidamente preenchido, para a obtenção de cada 
licença e a cópia da publicação, em Diário Oficial do Estado, requerendo 
a obtenção da licença pretendida (ver modelos em anexos). Contudo, 
cada fase do licenciamento também apresenta exigências específicas. 
Sendo assim, na Figura 19 mostra-se a documentação que deve ser 
apresentada pelo empreendedor na obtenção de cada uma das 
licenças referentes à atividade petrolífera.

Figura 19 – Documentos Necessários em cada Fase do Processo de 
Licenciamento Ambiental da Atividade Petrolífera

Fonte: Adaptado Da Resolução CONAMA Nº 023/94, Art. 6º.
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Cada uma das licenças obtidas possui prazos de validade. O 
empreendedor, se tiver interesse, pode requisitar as suas renovações, 
bastando procurar o órgão ambiental competente e tomar as 
providências necessárias com 120 (cento e vinte) dias de antecedência 
do vencimento da validade de cada licença. Os prazos de validade 
de cada licença dependem do contexto em que são expedidas, mas 
existe um limite máximo para cada, o qual é mostrado no Quadro 9.

Quadro 9 – Prazos de Validade das Licenças Exigidas no Processo de 
Licenciamento Ambiental

LICENÇA PRAZO

Licença Prévia (LP) não pode exceder dois anos.

Licença de Instalação (LI) não pode ultrapassar quatro anos.

Licença de Operação (LO) não pode avançar cinco anos.

Fonte: Adaptado Da Lei Complementar 272/2004.

No mais, é necessário dizer que o empreendedor, se interessado 
em obter qualquer licença, deve procurar o órgão ambiental 
competente e pedir acesso a informações verbais e/ou escritas que 
façam referência ao que é exigido por cada órgão nas diversas fases 
do processo. Isso é dito em função do processo de licenciamento 
ambiental ser muito ligado ao contexto em que se assenta a atividade, 
apresentando, por isso, peculiaridades nas mais diversas situações.

No Rio Grande do Norte, o órgão responsável pelo licenciamento 
ambiental é o IDEMA, localizado na Avenida Nascimento de Castro, 
nº 2127, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59056-450.

No quadro 10 destacam-se cinco passos que resumem o que o 
empreendedor deve fazer para dar prosseguimento, juntamente com 
o IDEMA, ao processo de licenciamento ambiental.
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Quadro 10 - Passos a serem seguidos pelo Empreendedor 
no Processo de Licenciamento Ambiental desenvolvido no Idema

PASSOS PROCEDIMENTOS

1º Passo

O interessado em obter a licença ambiental deve dirigir-se à Central 

de Atendimento do IDEMA, onde serão fornecidas as informações 

preliminares sobre a documentação necessária para dar início ao 

procedimento de licenciamento ambiental. Essas informações 

também podem ser conhecidas por meio do site do órgão ambiental: 

(http://www.idema.rn.gov.br).

2º Passo

- O interessado obtém a lista da documentação básica para autuação 
do processo com um Técnico do Atendimento na Central de 
Atendimento do IDEMA. Após isso, o interessado deve providenciar 
essa documentação e levá-la para o Atendente do IDEMA.
- Estando com a documentação completa, o Atendente realiza o 
enquadramento do empreendimento e solicita à Equipe de Apoio a 
emissão da Guia de Recolhimento (GR). Em seguida, os documentos 
passarão pela conferência do Técnico de Atendimento. Estando 
a documentação completa e de acordo com as exigências do 
IDEMA, o Técnico faz os registros necessários, carimba e assina o 
requerimento no campo destinado a este fim, coloca os documentos 
em um envelope (exceto a GR) a ser lacrado por ele, e devolve o 
envelope lacrado ao Atendente, para providências.
- A Guia de Recolhimento, devidamente preenchida, e o envelope 
lacrado, contendo todos os documentos previamente conferidos, 
serão devolvidos ao interessado, pelo Atendente, para pagamento.
- O interessado deverá ser informado de que, a qualquer momento, 
durante a análise dos autos do processo, o IDEMA poderá solicitar 
a apresentação de informações ou documentos complementares. 
O não atendimento aos prazos para complementação dessas 
informações e/ou documentos, conforme expresso na notificação 
expedida e emitida após duas solicitações anteriores, implicará 
indeferimento do requerimento e o consequente arquivamento dos 
autos. Nesse caso, a análise do empreendimento somente poderá 
ocorrer mediante nova apresentação, pelo interessado, de toda a 
documentação exigida pelo IDEMA e a consequente autuação de 
um novo processo de licenciamento ambiental.
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5º Passo

Concluída a análise técnica do empreendimento, sob o aspecto 
ambiental, o empreendedor será informado do resultado da 
avaliação realizada, isto é, se o seu requerimento foi deferido 
ou indeferido. No caso de deferimento, a licença ambiental do 
empreendimento será emitida e entregue ao empreendedor (na 
Central de Atendimento do IDEMA ou via Correios).

Fonte: Adaptado de Manual de Licenciamento Ambiental do IDEMA, 2006.

3.4 Considerações Finais

Ao serem examinados os procedimentos que envolvem o li-
cenciamento ambiental onshore, percebe-se que os esforços para a 
otimização desta importante ferramenta de gestão pública devem ser 
empreendidos pelos diversos atores do processo.

As diretrizes legais estão postas em normatizações federais 
e estaduais que, a despeito das críticas quanto ao seu modo de 
implantação, obedecem aos padrões mundialmente aceitos para a 
consecução do desenvolvimento sustentável. Essas diretrizes devem 
ser interpretadas e aplicadas com base nos princípios plasmados na 
nossa Constituição Federal, que traz em seu texto uma visão avançada 
sobre o meio ambiente, principalmente em seu art.225. Esse artigo 
está de acordo com os tempos atuais, quando o mundo debate o 
relatório dos cientistas patrocinados pela ONU sobre o aquecimento 
global12.

A indústria petrolífera é apontada como uma das vilãs do 
fenômeno da mudança climática e outras alterações ambientais. Não 
se pode negar que o impacto gerado pela atividade é considerável. 
Porém, é fato que essa matriz energética deve ser utilizada ainda por 
muitas décadas, portanto, cabem àqueles que trabalham no setor a 
tarefa de minimizar o impacto e o risco de acidentes.

Apesar da falta de visão estratégica de alguns empresários, 
que veem o licenciamento apenas como um “imposto” a mais, 
muitas empresas estão percebendo que os procedimentos exigidos 
no processo de licenciamento, além de adequarem legalmente 
a atividade, podem ser também uma importante fonte de lucro, 

12 Mais informações sobre o Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC) podem ser obtidas no seguinte endereço: <http://www.ipcc.ch/>.

Fonte: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/rn-tem-oleo-medio-no-mar/276495>

3º Passo

Com a documentação completa, o interessado deverá providenciar 
o pagamento da remuneração dos custos correspondentes às etapas 
de vistoria e análise do empreendimento a ser licenciado, conforme 
consta na Guia de Recolhimento (GR) fornecida pelo IDEMA. De 
posse do comprovante de pagamento da GR, o interessado deverá 
juntá-lo à documentação e reportar-se, novamente, à Central 
de Atendimento do IDEMA, para verificação final e autuação do 
processo.

4º Passo

Nesta fase, a Equipe de Apoio da Central de Atendimento receberá 
todos os documentos, cadastrará o restante das informações nos 
sistemas e emitirá duas vias das etiquetas referentes ao protocolo 
do requerimento. Uma das etiquetas será entregue ao interessado 
e a outra será juntada aos demais documentos, para formação do 
processo. Ao final do horário de atendimento externo, os processos 
autuados e formados no dia passarão pela Auditoria Financeira das 
GRs pagas e serão encaminhados à Secretaria da CMA (Arquivo), 
para registros, digitalização eletrônica dos documentos e posterior 
arquivamento temporário.
Nos casos de requerimentos de Licença Prévia (LP), Licença Prévia 
para Perfuração (LPper), Licença Simplificada (LS), Licença de 
Regularização de Operação (LRO) e Cadastramento de Atividades, 
os processos formados deverão ser enviados inicialmente para a 
Unidade de Geoprocessamento, para mapeamento das áreas dos 
respectivos empreendimentos no Sistema de Informação e Gestão 
Geoambiental (SIGGA). Em seguida, a Unidade de Geoprocessamento 
os encaminhará para a Secretaria da CMA, conforme instrução de 
procedimentos específica (IP nº. 005/CQI/2005). 
A SLCA, verificando os processos autuados no dia, procederá com 
a sua distribuição entre os Técnicos, de acordo com o assunto e a 
atividade. Os Técnicos tomarão conhecimento dessa distribuição e 
então deverão se dirigir à Secretaria da CMA (Arquivo) para retirar 
o(s) auto(s) do(s) processo(s) sob a sua responsabilidade.
Nesse momento, todos os documentos recebidos estarão sendo 
analisados pelos Técnicos. Havendo necessidade, será solicitada a 
complementação da documentação já entregue ou o fornecimento 
de alguma informação adicional, a fim de viabilizar uma melhor 
compreensão e análise do empreendimento.
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5º Passo

Concluída a análise técnica do empreendimento, sob o aspecto 
ambiental, o empreendedor será informado do resultado da 
avaliação realizada, isto é, se o seu requerimento foi deferido 
ou indeferido. No caso de deferimento, a licença ambiental do 
empreendimento será emitida e entregue ao empreendedor (na 
Central de Atendimento do IDEMA ou via Correios).

Fonte: Adaptado de Manual de Licenciamento Ambiental do IDEMA, 2006.

3.4 Considerações Finais

Ao serem examinados os procedimentos que envolvem o li-
cenciamento ambiental onshore, percebe-se que os esforços para a 
otimização desta importante ferramenta de gestão pública devem ser 
empreendidos pelos diversos atores do processo.

As diretrizes legais estão postas em normatizações federais 
e estaduais que, a despeito das críticas quanto ao seu modo de 
implantação, obedecem aos padrões mundialmente aceitos para a 
consecução do desenvolvimento sustentável. Essas diretrizes devem 
ser interpretadas e aplicadas com base nos princípios plasmados na 
nossa Constituição Federal, que traz em seu texto uma visão avançada 
sobre o meio ambiente, principalmente em seu art.225. Esse artigo 
está de acordo com os tempos atuais, quando o mundo debate o 
relatório dos cientistas patrocinados pela ONU sobre o aquecimento 
global12.

A indústria petrolífera é apontada como uma das vilãs do 
fenômeno da mudança climática e outras alterações ambientais. Não 
se pode negar que o impacto gerado pela atividade é considerável. 
Porém, é fato que essa matriz energética deve ser utilizada ainda por 
muitas décadas, portanto, cabem àqueles que trabalham no setor a 
tarefa de minimizar o impacto e o risco de acidentes.

Apesar da falta de visão estratégica de alguns empresários, 
que veem o licenciamento apenas como um “imposto” a mais, 
muitas empresas estão percebendo que os procedimentos exigidos 
no processo de licenciamento, além de adequarem legalmente 
a atividade, podem ser também uma importante fonte de lucro, 

12 Mais informações sobre o Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC) podem ser obtidas no seguinte endereço: <http://www.ipcc.ch/>.

Fonte: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/rn-tem-oleo-medio-no-mar/276495>
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gerando dividendos diretamente ou indiretamente e melhorando 
consideravelmente a imagem da empresa perante os stakholders13 e 
a sociedade em geral, adaptando-se à nova tendência do mercado, o 
que se reflete no índice de sustentabilidade ambiental presente nas 
bolsas de valores em diversos mercados financeiros.

Mas este esforço, que requer uma parceria público-privada, 
encontra algumas dificuldades: estudos ambientais insuficientes, 
acarretando dificuldades para análise dos órgãos estatais; diminutos 
quadros de funcionários técnicos nos órgãos ambientais, que 
não acompanham o ritmo de crescimento do mercado; falta de 
integração entre os diversos órgãos licenciadores estaduais que 
possuem diferentes regulamentações. Esses fatores acarretam uma 
demora na expedição das licenças, atrasando a implantação dos 
empreendimentos.

Diante disso, surge a necessidade de uma maior integração 
dos órgãos ambientais em todas as esferas da administração 
pública, principalmente entre as unidades federativas produtoras 
de petróleo; uma harmonização nas diretrizes administrativas que 
facilitem o desenvolvimento de estratégias empresariais com vistas à 
sustentabilidade ambiental.

Portanto, para pesquisas posteriores, surge a necessidade de 
estudos complementares sobre as diversas leis e regulamentações 
estaduais nas unidades federativas produtoras de petróleo em terra, 
no sentido de apontar as dificuldades e as soluções.

Como sugestões de melhorias para o processo, apontam-se 
a necessidade de estudos comparativos que abordem as diversas 
legislações estaduais, para que sejam buscadas soluções conjuntas e o 
estabelecimento de rotinas semelhantes para o procedimento, uma vez 
que a maioria dos licenciamentos ambientais para atividade petrolífera 
onshore transcorre na esfera estadual. Ademais, cabe aos empresários 
e profissionais que elaboram os estudos ambientais na área petrolífera 
um esforço constante para qualificação profissional continuada, numa 
interação constante entre as entidades educacionais e o mercado.

Assim, espera-se que este manual contribua para que o proces-
so de licenciamento ambiental na atividade petrolífera seja realizado, 
cada vez mais, com eficácia, tomando como pilar fundamental a sus-
tentabilidade.

13 O termo “stakeholders” foi criado para designar todas as pessoas ou empresas 
que, de alguma maneira, são influenciadas pelas ações de uma organização.
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O PETRÓLEO E AS NOVAS 
TECNOLOGIAS (ROBÓTICA, 

ELETRÔNICA ETC.) 

Márcio Anderson de Medeiros Nunes14

4 O PETRÓLEO E AS NOVAS TECNOLOGIAS 
(ROBÓTICA, ELETRÔNICA ETC.)

A tecnologia avança a passos largos e cada vez mais acelerados. 
Muitas vezes, as mudanças ocasionadas ocorrem num plano banal, 
em que não nos damos conta na contemporaneidade, cujos eventos 
são acompanhados de momentos que nos pegam de surpresas, a 
partir de cenas com imagens futurísticas e inovadoras, como são 
veiculadas pelos filmes hollywoodianos de ficção científica.

Todo o emprego da tecnologia no seguimento produtivo 
requer uma qualificação da mão de obra para executar as tarefas, 
e auferir uma produção com nível de qualidade considerável. Toda 
a aplicação desse desenvolvimento encontra-se dissolvido, entre os 
mais variados campos de atuação e áreas científicas, perpassando por 
áreas aparentemente mais simples e do nosso cotidiano, até o uso em 
tecnologias de ponta, como: educação, saúde, comércio, indústrias, 
biotecnologia, Setor de Petróleo & Gás, entre outros campos, como 
ilustra a imagem abaixo (ver figura 20), que reflete a aplicação das 
tecnologas em diversas áreas.

14 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.



71

Figura 20 – Exemplos atuais de tecnologias que ajudam o homem.
Fonte: www.rodrigofrota.net, www.bahiatododia.com.br,  

geoconceicao.blogspot.com 

A partir da imagem veiculada, podemos nos perguntar o que 
vem a ser tecnologia e como ela se cria? De forma simplista e rápida, 
podemos caracterizar a tecnologia, a partir do emprego de um termo, 
que traz consigo o envolvimento da aplicabilidade do conhecimento 
técnico e científico, em função de uma questão problema motivadora 
de solução, com o intuito de adquirir um conhecimento sistemático 
“através de sua transformação no uso de ferramentas, processos e 
materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento”. Essa 
tecnologia se cria a partir de estudos e pesquisas que desenvolvam 
algo relacionado às suas várias acepções. 

Como exemplo de substituição de tecnologias, podemos citar 
no nosso dia a dia, a substituição das fontes energéticas utilizadas 
para mover os automóveis ou equipamentos de combustão que 
transforma a força da queima em energia mecânica. A utilização do 
petróleo que dominou muito tempo o mercado, como única fonte 
acessível e capaz de mover os automóveis, e com isso fugiu de outras 
fontes poucos usuais, como o carvão mineral utilizado em situações 
restritas. O petróleo foi paulatinamente sendo incorporado a outras 
substâncias com vistas a dar um maior desempenho ao equipamento e 
diminuir a emissão de gases tóxicos, estamos nos referindo à presença 
parcial do etanol combinada em proporções adversas na composição 
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da gasolina, nos automóveis e equipamentos ciclomotores, sob a 
formulação de uma tecnologia rotulada de flex (mistura de dois ou 
mais combustíveis).

Ainda se podem destacar outras fontes incorporadas à 
utilização da gasolina, álcool, querosene de aviação, pois existem 
outras fontes com custos elevados e em fase de testes, para possíveis 
usos e incorporações ao cotidiano. São elas: células de hidrogênio e 
a eletricidade. 

No entanto, é necessário esclarecer que a utilização de 
todas essas tecnologias, tem um elemento principal para seu 
desenvolvimento e consideravelmente, um tempo recente na história 
da humanidade para os fins citados. É aí que a eletrônica entra como o 
meio principal para que toda essa revolução tecnológica seja possível 
hoje em dia.

A eletrônica é uma, ou senão, a principal responsável por 
todos esses avanços. Basta simplesmente olhar em sua volta e você 
verá que ela está ali, somente esperando para ser utilizada. Sejam 
qualquer tipo de tecnologias, computadores, celulares, aparelhos de 
som e imagens e uma infinidade de outros, elas estão ali para nos 
ajudar com as mais diversificadas características. Como podemos 
ver, a eletrônica é uma grande responsável no avanço cientÍfico em 
várias áreas. Mas como ela surgiu? Segundo Henrique Ávila (2010), 
“A história da eletrônica começa por volta de 1840, quando as 
experiências de Hans Christian Oersted e Michael Faraday mostram 
as estreitas relações existentes entre eletricidade e magnetismo”. 

Com esses passos dados pelos dois cientistas, foram surgindo 
novos estudos e consequentemente, temos o físico alemão 
Georg Simon Ohm (1787-1854) criando uma das principais leis da 
eletrônica, a lei de Ohm, que abriu as portas desse fascinante mundo 
que é a eletrônica. Sendo a eletrônica uma ciência tão importante, 
ela se aplicaria somente em sua terminologia clássica, ou seja, seria 
somente a eletrônica sem subdivisões? Veremos que não.

A eletrônica pode ser dividida em subgrupos que apresentam 
características e comportamentos distintos. Temos então a eletrônica 
digital, de potência, analógica, entre outras.

Seja qual for o tipo de tecnologia atual, a eletrônica está quase 
sempre presente, e, imaginemos, por exemplo, estarmos em uma 
sala de aula. Agora olhemos em volta e tentemos encontrar algo que 
não esteja relacionado com a eletrônica. Alguns poderão dizer que 
uma mesa ou cadeira não tenha nada de eletrônico presente ou que 
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não esteja ligado a ela. Engana-se quem assim o pensa. Olhando a 
uma vista desarmada ou crítica, realmente podemos pensar que a 
eletrônica não faz parte daquele objeto ou que ela não foi usada para 
construí-lo, mas com certeza ela foi usada na sua construção. Num 
processo industrial, a eletrônica está presente em toda parte, desde 
painéis de controle até em uma simples máquina de parafusar.

 O grande ápice da eletrônica atualmente está na criação 
de Robores e implantes bioeletrônicos. Observando a figura 21, 
podemos imaginar porque a robótica vem chamando tanta a atenção 
para a eletrônica moderna.

Figura 21 – Bebê robô japonês e implante bioeletrônico
Fonte: www.tecnoartenews.com, www.lqes.iqm.unicamp.br

A robótica vem ajudando diversas áreas, sendo que se utilizam dela 
atualmente, a geologia e a mineração. Na área de geologia, por exemplo, 
podemos citar uma empresa que trabalhe com exploração e refino de 
petróleo. Imagine a problemática e observe como a eletrônica é responsável 
pela resolução de alguns problemas. Uma empresa que trabalha com 
petróleo, produz gás e o envia para indústrias através de dutos. No transporte 
desse gás é observada uma queda na pressão nesse duto, o que pode indicar 
um vazamento. Imagine que essa empresa precise parar com a sua produção 
para localizar o possível problema. Qual procedimento que a empresa poderia 
adotar para encontrar esse vazamento? A resposta estaria na utilização 
de um robô que percorresse os dutos internamente e que através de um 
equipamento de ultrassom localizaria o ponto de vazamento. Observe que 
para a indústria de qualquer segmento três fatores são essenciais atualmente, 
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tempo, dinheiro e trabalho. Imagine quanto trabalho se teria para localizar 
onde estaria esse vazamento. Quanto dinheiro essa empresa deixaria de 
ganhar com sua produção parada pela falta do gás e de quanto tempo seria 
gasto para localizar o problema. Por esses aspectos, a robótica está presente 
em muitas empresas hoje em dia. Empresas como a Petrobras, gastam milhões 
com novas tecnologias para facilitar o processo de estudos, extração e refino 
desse petróleo.

Segundo a Petrobras, de 2014 a 2018 serão investidos 153,9 bilhões 
sendo, 73% em desenvolvimento da produção, 15% em exploração e 12% em 
infraestrutura e suporte. Desse total, uma parte será utilizada em tecnologias e 
isso envolve a eletrônica e consequentemente a robótica. Robôs usados como 
sondas exploradoras vêm sendo usados pela Petrobras há algum tempo. Nessa 
pesquisa, o robô explora áreas de alta profundidade com baixas temperaturas e 
altas pressões, o que seria impossível ser feito por seres humanos. Observando 
a figura 22 vemos um robô sonda usado na exploração de petróleo.

Figura 22 – Robô sonda usado na exploração em altas pressões e baixas 
temperaturas.

Fonte: abeldomoemas.blogspot.com
Robôs como esse são usados em outras atividades fora a 

exploração de petróleo e que auxilia a ciência como um todo. 
Além da robótica, a eletrônica assume um papel de fundamental 

importância na produção petrolífera. Painéis de controle, sistemas 
informatizados, painéis medidores, sensores entre outros, são 
exemplos do uso da eletrônica em uma empresa ou indústria.
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Para que essa tecnologia entre em funcionamento é necessário 
mão de obra qualificada e especializada. Engenheiros, tecnólogos, 
técnico e auxiliares são de grande necessidade para construir, implantar 
e operar essas máquinas, sendo necessário a cada dia mais contratação 
desses profissionais para executar e operar tais tecnologias.

Para suprir uma grande demanda de profissionais para atuarem 
com essas tecnologias, escolas técnicas e universidades vêm cada 
vez mais formando profissionais capacitados para lidarem com a 
eletrônica e tecnologias que a envolva. Entre as áreas de formação 
que envolve a eletrônica, podemos citar: automação industrial, 
eletrônica, eletrotécnica, informática e mecatrônica. Muitas dessas 
instituições mantêm parcerias com empresas para desenvolverem 
novas tecnologias e ajudar nos processos produtivos como um todo. 

A grande vantagem para a parceria feita entre as instituições 
de ensino está na teoria que todos saem ganhando. As instituições 
de ensino ganham na empregabilidade de seus alunos e em verbas 
doadas pelas empresas envolvidas, o que gera fundo para a pesquisa. A 
empresa ganha pela qualidade e capacitação de seus funcionários, que 
estarão aptos a executarem tarefas e a saberem solucionar problemas 
e por fim, o aluno, que passa a se capacitar e a ingressar no mercado 
de trabalho.
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O PETRÓLEO NO NOSSO 
DIA A DIA 

Mário Tavares de Oliveira Cavalcanti Neto15 
Matheus Lisboa Nobre da Silva16

5 O PETRÓLEO NO NOSSO DIA A DIA

5.1 Breve Histórico

Os horizontes de muitas regiões do planeta, em especial na 
região oeste do Rio Grande do Norte e em diversas bacias sedimentares 
do Brasil, são muitas vezes marcados pela atividade exploratória do 
petróleo, um hidrocarboneto essencial e fundamental para a vida 
cotidiana nos dias de hoje.

Quando falamos em petróleo (também conhecido como 
betume, nafta da Pérsia, óleo de São Quirino, óleo negro, entre 
outros), automaticamente pensamos no combustível que move os 
carros, aviões, navios e as usinas termoelétricas, pois ele se tornou a 
principal fonte de energia do mundo moderno. Mas o petróleo está 
presente em muito mais produtos do nosso uso diário.

O petróleo foi usado no berço da civilização, tendo registro 
desde a pré-história, quando se fez uso para auxiliar no ascendimento 
de fogueiras que iluminaram a noite do homem primitivo, ampliou as 
opções alimentares e protegeu-o de animais selvagens.

15 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Nor-

te. 
16 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Nor-
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Por volta de 5.000 a.C., o petróleo foi introduzido nas guerras, 
para incendiar flechas que eram arremessadas contra os adversários, 
numa estratégia de enfraquecer e derrubar barreiras. Mais tarde, 
o petróleo embebeceu blocos de rochas para serem lançados, 
em chamas, contra fortificações, sendo determinante no sucesso 
de invasões. Neste período, segundo São Paulo (2013), o homem 
utilizou o petróleo também para iluminação pública e particular, na 
lubrificação de utensílios, na impermeabilização e rejunte de blocos 
da construção civil (casas, prédios e palácios) e em madeiramento 
de embarcações, melhorando a qualidade de vida e ampliando as 
fronteiras e o intercâmbio entre as nações.

Para preservar os corpos da decomposição, os mortos foram 
embalsamados com o óleo negro pelos egípcios, mesopotâmicos 
(Código de Hamurabi), assírios, persas e citas. Os vivos experimentaram-
no para fins medicinais (laxante, cicatrizante e antisséptico). São 
várias as menções na história do mundo sobre o uso do petróleo no 
tratamento da surdez, tosse, bronquite, congestão pulmonar, gota, 
reumatismo e mau-olhado.

Através dos milênios, o petróleo provou ser um produto com 
diversos usos no cotidiano, das sociedades pré-históricas às atuais. É 
fato que o seu consumidor muitas vezes desconhece a participação 
do petróleo na composição, por exemplo, de cosméticos, giz de 
cera e medicamentos, mas ninguém discorre contra a importância 
econômica deste recurso energético.

Ezran mostra que houve uma progressão tecnológica extrema 
e extensiva, levando a várias partes do mundo poços produtores 
deste que é, para muitos, o “ouro negro”:

“Desde os primeiros furos efetuados na Pensilvânia 
na década de 1850 até as grandes plataformas 
do Mar do Norte, o progresso é imenso, todas 
as tecnologias modernas são utilizadas numa 
convergência de descobertas, extração e utilização 
deste combustível primordial” (EZRAN, 2013).

Para o mesmo autor, o século XX foi a “era do petróleo”,já que 
neste período se deu o maior salto de desenvolvimento da indústria 
petrolífera,bem como do consumo do óleo e seus derivados. Fato é que 
nos dias de hoje o petróleo se tornou uma fonte fundamental para a vida 
moderna.
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Neste capítulo, iremos fazer um breve histórico do consumo mundial de 
petróleo, ressaltando a importância econômica da indústria petrolífera 
para a sociedade global e iniciaremos uma percepção, muitas vezes 
inexistente, sobre a participação do petróleo no cotidiano do ser humano.

5.2 A Indústria Petrolífera

Apesar de bastante conhecido desde os primeiros anos da 
civilização humana, o petróleo só passou a ser explorado de forma 
mais industrial e teve consequente expansão no consumo a partir da 
segunda metade do século XIX. Em 1859, foi perfurado o primeiro 
poço de óleo, no estado estadunidense da Pensilvânia. Este poço 
atingiu 21 metros, uma profundidade considerada baixa para os 
padrões atuais, nos quais os poços podem chegar a até 7.000 metros, 
caso dos poços do Pré-Sal brasileiro.

A indústria petrolífera é o ramo da indústria responsável por 
todos os processos relacionados à exploração, refino e distribuição 
dos derivados do petróleo. Essa indústria, que movimenta trilhões 
de dólares ao ano, é extremamente politizada e governa, de forma 
indireta, bilhões de vidas em todo o planeta, estando também 
vulnerável às crises econômicas e político-sociais que ocorrem em 
todo o mundo. 

Favennec (2002) cita que “o preço do petróleo reflete um 
equilíbrio geopolítico”, isso porque, por vivermos em uma sociedade 
altamente tecnológica e dependente de energia, a posse de reservas 
de petróleo é usada como objeto de poder de uma nação sobre outra.

Para justificar isto, Favennec(op. cit.) divide o preço do petróleo 
em três grandes fases: de 1859, data do primeiro furo de poço, a 
1960, data de criação da OPEP (Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo, ou OPEC na língua inglesa); de 1960 a 1985; e depois de 
1986.

A primeira fase é caracterizada por uma regulação dos preços 
controlada pelas grandes sociedades petrolíferas. 

Na segunda fase, caracterizada por uma maior consolidação 
da exploração e do consumo do petróleo, os preços são controlados, 
principalmente, por um grupo de países produtores, também 
fundadores da OPEP, que são: Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã e 
Venezuela. Esse período representou uma fase de instabilidade nos 
preços do óleo.

Já a partir de 1986, a terceira fase, os preços são basicamente 
controlados pelas taxas de oferta e demanda pelos produtos 
(CANELAS, 2004).
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Todas essas fases demonstram que os preços do petróleo são 
flutuantes e estão de acordo com grupos empresariais ou países 
e sempre vão refletir o interesse desses grupos, mantenedores de 
uma das indústrias mais forte do mundo, visto que, apesar de não 
renovável, o petróleo é, atualmente, a principal fontes de energia no 
mundo, como mostra o gráfico da Figura 23.

energética mundial. 

 
Figura 23 – Participação das principais fontes de energia na matriz 

Fonte: Adaptado de OPEC (2013). 

Os dados da OPEP mostram que, até 2035, a participação do 
petróleo na matriz energética mundial deve cair a 26%, ao passo 
que as energias renováveis devem se tornar responsáveis por 
aproximadamente 20% da energia produzida e consumida no planeta. 
Em termos da situação financeira de cada país, o petróleo, em países 
exportadores, chega a “ter uma participação que se situa em torno 
de 70 a 90% do PIB” (CANELAS, 2004).

Atualmente, a maior parte da produção de petróleo do 
mundo ainda está concentrada nos países integrantes da OPEP, 12 
ao total. Contudo, países não-OPEP têm aumentado sua produção e 
vem ganhando destaque, como Rússia, EUA, Canadá, China e Brasil, 
ou seja, a indústria petrolífera se tornou fundamental em muitas 
sociedades.
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5.3 O Petróleo como Combustível

A OPEP aponta, como mostrado na figura 24, que no ano de 
2035, a população urbana irá saltar de 3,713 bilhões para 5,404 
bilhões, o que representa um aumento de quase 70%.

 
Figura 24 – População Mundial no ano de 2012 e perspectiva para o ano de 2035. 

Fonte: Adaptado de OPEC (2013). 

Esse aumento na população, principalmente aquela que reside 
em zonas urbanas, demandará um aumento também no consumo de 
energia, também pelo provável aumento do número de carros nas 
ruas de todo o mundo, que hoje chega a 870 milhões de veículos.

Apesar de projeções desenvolvidas por especialistas indicarem 
uma redução no consumo de energias não-renováveis em relação ao 
consumo de energias limpas, o petróleo ainda será o indispensável 
para o modo de vida da sociedade.

E para esse modo de vida, o “ouro negro” é o principal 
responsável pelos combustíveis que alimentam caldeiras, turbinas 
e motores de combustão interna (como nos veículos automotores), 
gerando energia.

O petróleo, após passar por processos de destilação e 
beneficiamento de seus derivados, produz, a partir de sua massa 
original, 48% de gasolina, 33% de diesel e 16% de demais combustíveis, 
como óleo para aviação.
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Este é, sem dúvida, o principal uso e derivado do petróleo: 
combustível. Mas os produtos da indústria petrolífera estão por 
toda parte, uma vez que estes são indispensáveis na composição de 
diversos itens que fazem parte do dia a dia do ser humano. Isto porque 
grande parte desses itens sofrem processos petroquímicos para serem 
gerados e todos acabam sendo subprodutos do petróleo, mesmo que 
representem apenas 3% de todo o volume derivado do óleo.

Há registros de derivados do petróleo na composição de estru-
turas externas de computadores, telefones, borrachas, lubrificantes, 
corantes, detergentes, tintas, produtos de limpeza e drogas. Neste 
capítulo discorreremos ainda mais sobre a participação do petróleo 
nos itens presentes no nosso cotidiano.

5.4 Petróleo, Saúde e Beleza

Quem pensa que o petróleo tem um uso restrito aos combustí-
veis que geram energia para os automóveis se moverem está comple-
tamente enganado. 

O petróleo também está bastante relacionado com a saúde. E 
não apenas as luvas cirúrgicas de borracha, as seringas de plástico, as 
próteses, os equipamentos, os computadores e as embalagens de soro 
e sangue são derivados do petróleo. Na medicina, o petróleo é usado 
na composição de medicamentos como aspirinas e omeprazol, por 
ser fonte de benzeno, ou seja, os remédios para dores de cabeça ou 
estômago são, na verdade, outros derivados do petróleo.

Ainda em relação à saúde, desde tempos mais antigos até os 
atuais, há registros do uso do óleo cru e puro na cura de feridas. Já a 
homeopatia tem o petróleo como um mineral extremamente comum. 
As técnicas envolvem a destilação e diluição em ácido sulfúrico, 
obtendo-se, após a repetição do processo, um remédio homeopático 
muito potente que é usado no tratamento de diversas condições de 
saúde, como eczemas, doenças de pele e enxaquecas.

Muitas mulheres não sabem, mas o petróleo é um dos 
componentes dos produtos de beleza que são vendidos hoje em dia. 
Nos kits de maquiagem, o petróleo é usado como fonte de corantes do 
propileno glicol, sendo, assim, responsável pela fixação e pelas diversas 
cores encontradas atualmente. 

Homens e mulheres também usam petróleo diariamente ao 
passar perfume no corpo, visto que o óleo compõe cerca de 65% dos 
cosméticos mais comuns. Xampus, tintas para cabelos, condicionadores 
e sabonetes talvez não existiriam, ou pelo menos, teriam sua fabricação 
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dificultada se não houvesse a disponibilidade do petróleo em nossas 
vidas.

As roupas também possuem derivados do petróleo em sua 
composição, a exemplo são os tecidos sintéticos, como nylon e poliéster.

Sendo assim, sem o petróleo, a vida de homens e mulheres hoje 
teria menor cor, menos beleza e ainda haveria um grande déficit no 
provimento de artigos para a saúde.
5.5 O Petróleo e seu Lado Social

Além de todos os usos e participações no cotidiano que já 
citamos, o petróleo, devido a questões legais e culturais, também 
possui um lado social, principalmente no momento em que os lucros 
obtidos com a exploração deste bem natural são revertidos, em parte, 
a projetos socioculturais em todo o globo.

A lei brasileira nº 12.858, por exemplo, determina que os recursos 
provenientes, principalmente, da exploração dos reservatórios do pré-
sal, devem ser aplicados “75% (setenta e cinco por cento) na área de 
educação e 25% (vinte e cinco por cento) na área de saúde” (BRASIL, 
2013).

Não é incomum, em peças de teatros, shows e demais 
produções culturais e esportivas no Brasil se ver a marca da 
Petrobras como uma das patrocinadoras da ação. Hoje, a empresa 
é uma das maiores instituições patrocinadoras da arte e do esporte 
no país. Nisso, o petróleo também se faz presente no cotidiano 
de nossa sociedade, no momento em que provê recursos para o 
desenvolvimento sociocultural do cidadão brasileiro.

5.6 Vida Sem Petróleo

Imagine, após a leitura deste capítulo, a sua vida sem petróleo! 
Como seria?

O petróleo, por não ser uma fonte de energia renovável, pode 
se tornar, ao atingir seu esgotamento, o principal vilão do fim do 
modo de vida atual da sociedade mundial. Isto porque o homem é, 
como vimos, extremamente dependente do “óleo negro” e dos seus 
diversos derivados.

Sem o petróleo, o homem terá dificuldade na sua locomoção, 
na manutenção de seu padrão de vida e até mesmo na manutenção 
da vida em si.
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A dependência do petróleo, assim como os impactos ambientais 
provenientes de sua exploração, podem promover debates que 
discorram sobre o próprio futuro da humanidade, mas o fato é que 
nossa sociedade é, por assim dizer, uma sociedade petrolífera e 
petrodependente.

É impossível negar, portanto, que o petróleo está presente em 
cada minuto do nosso dia a dia, e que sem ele a vida não seria a que 
conhecemos.
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A TRAJETÓRIA DO PETRÓLEO NO 
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6 A TRAJETÓRIA DO PETRÓLEO NO RIO GRANDE 
DO NORTE

As questões referentes à história do Petróleo no Rio Grande do 
Norte se articulam ao contexto político e econômico de desenvolvimento 
vivenciado no Brasil, conjuntamente com a influência de acontecimentos 
de escala mundial. Não podemos nos desvincular dos eventos em curso no 
cenário nacional e local, além do ingresso do país no sistema capitalista de 
produção, como força motora de todo um deslanchar de uma sociedade 
e uma indústria de bens, serviços e informação.

Para visualizar os fatos marcantes, compreenderemos o contexto 
nacional desde a primeira descoberta do Óleo cru, como foi conhecido 
o hidrocarboneto na sua forma elementar –que através de um processo 
de refino se transforma em petróleo e seus outros derivados – estando 
a porção Sul do Brasil como uma unidade pioneira; transitando pelos 
fatores políticos que elegeram “o Petróleo é nosso” como slogan de luta 
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e soberania nacional, vindo a ser criada uma instituição estatal voltada a 
regular as três fases do processo (pesquisa, produção e refino, distribuição 
para o mercado). Diante do caminho seguido nesta primeira etapa do 
percurso, entenderemos os motivos que levaram à descoberta comercial 
deste bem em outras localidades e todo o trabalho feito em torno das 
questões ambientais, políticas e de responsabilidade social.

Assim, as particularidades vivenciadas no Rio Grande do Norte 
não se encontram difusas aos fatores mencionados anteriormente, 
mas sim caminham lado a lado ao contexto econômico e político. Para 
isso, elencamos como lentes interpretativas focar especificamente e 
perceber o contexto econômico que contribuiu para intensificar as 
pesquisas em terras potiguares; localizar geograficamente os lugares 
possíveis de se encontrar petróleo; fazer associações entre os padrões 
geológicos com estruturas semelhantes a outras realidades; perceber 
o rebatimento local da atividade; vislumbrar algumas possibilidades 
para o futuro do petróleo no estado etc. 

Em se tratando desses elementos interpretativos com 
escalas distintas, mas complementares, identificaremos o limiar de 
uma sociedade em expansão, na qual o petróleo surgiu como um 
elemento que veio a somar como força motora deste crescimento 
social, alavancando o Brasil para sua situação atual, com seus carros, 
várias formas de artefatos de plásticos permeando nosso dia a dia, 
entre outros fatores, cuja fonte acionadora será elencada a seguir. 

6.1 O Petróleo no Brasil

O surgimento de um óleo com aparência de lama preta, utilizada 
por moradores locais na iluminação de casas e de vias públicas, é a 
marca fundamental da existência desse composto orgânico em solo 
brasileiro. Foi por meio dessas averiguações iniciais que surgiram os 
primeiros estudos tentando identificar a possibilidade de explorar 
comercialmente o petróleo. 

Devemos muito às pesquisas realizadas por dois estudiosos 
ainda no começo do século XX, que tentaram dar subsídios científicos 
à existência do “Óleo Cru”, como era nomeada na literatura o 
hidrocarboneto orgânico conhecido atualmente como petróleo. 
Como contribuições importantes para a descoberta em solo brasileiro, 
destacamos as realizadas por Eugênio Ferreira Camargo, que 
perfurou o primeiro poço na cidade de Bofete/SP, com 488 metros 
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de profundidade, obtendo poucos litros de uma substância que leva 
a crer se tratar de matéria orgânica similar ao petróleo. Mas o que 
vale salientar dessa iniciativa é a premissa de veicular a existência de 
petróleo com qualidade e viabilidade econômica.

Só foi algumas décadas depois, especificamente no ano de 1930, 
que outra tentativa, empreendida por Manoel Ignácio Bastos, com 
formação em Engenharia Civil e Geografia, além de ser considerado 
autodidata em Geologia, a serviço do governo da Bahia, identificou 
no município de Lobato, especificamente no lugarejo denominado de 
Cabrito, a existência de um conteúdo negro que brotava da terra e 
era utilizado pela população nos lampiões e lamparinas para iluminar 
as casas, não carecendo comprar querosene para alimentar o fogo. 
Com a constatação, o profissional encaminhou uma amostra para ser 
avaliada pela Escola Politécnica da Bahia, vindo a ser auferido que se 
tratava de petróleo.

Caracterizava-se assim a descoberta, sem grandes pretensões, 
do petróleo em terras brasileiras, embora existam tantas outras 
constatações elencadas e descritas pelo pesquisador João Rodrigues 
Neto (2007, p. 26-28). Vale lembrar que o momento histórico 
vivenciado neste período (início do século XX), data que marca as 
primeiras alusões ao petróleo, é caracterizada, no Brasil, pela busca 
de novas fontes energéticas para diversificar as possibilidades de se 
instalar indústrias de base, fornecendo subsídios para a concretização 
da Segunda Revolução Industrial, acelerando com isso a produção dos 
bens, contribuindo para a modificação de todo o sistema locacional e 
do ritmo, em termos quantitativo, de bens produzidos, para atender 
a um mercado consumidor em expansão, criando estratégias lógicas 
para se obter maior lucro. 

Decorrente desses fatores generalistas, necessitava-se de uma 
maior urbanização e descentralização das indústrias, forçando-as a 
não mais se localizarem dentro das próprias cidades. Até meados do 
século XX, a principal atividade econômica brasileira era a cafeicultura 
em expansão e o sistema empregatício que começava a vigorar era o 
assalariado, pois a mão de obra escrava fora abandonada em meados 
do século anterior (1850). 

Em um rápido resumo, o país começava a engatinhar no 
curso do sistema capitalista de produção (a partir do seu estágio 
inicial, denominado de capital mercantil, com as trocas e vendas; 
ancorado no capital industrial, para um primeiro momento). Os 
lugares que experimentaram mais cedo esse processo conseguiram 
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também transformar aos poucos os hábitos das pessoas e as técnicas 
empregadas, gerando uma maior dependência entre setores e uma 
expansão do pátio industrial. Por fim, temos a estrutura populacional 
transitando do rural para uma sociedade urbana, atraindo cada 
vez mais um número maior de habitantes ao assalariamento e 
para os arremedos de vilas, freguesias, povoados e outras formas 
organizacionais de aglomerados, com a configuração das cidades 
com as feições que vemos hoje, com seus mais variados momentos 
históricos preservados.

No decorrer dos acontecimentos, o país precisava criar leis para 
legitimar as ações do Estado; fomentar o mercado interno e fortalecer 
as relações comerciais externas; impulsionar a indústria interna; 
criar infraestrutura de base para fazer transitar as mercadorias e 
informações (estradas, telefonia, energia etc.). Essa tarefa coube ao 
primeiro governo do presidente Vargas (1930–1934) no pós Primeira 
Guerra (ver na parte de história os efeitos da primeira Guerra mundial 
e o rebatimento para o Brasil).

A presença do Estado, nesse processo de 
industrialização dos anos de 1930, foi fortalecida 
a partir da proposição estatal-industrializante 
da CEPAL, no pós-guerra, teve como objetivo: 
aumentar a competitividade da indústria nacional 
nos mercados interno e externo. Efetivamente, isso 
ocorreu em indústrias de base e de maior dinamismo, 
aquelas que demandavam um volume considerável 
de investimentos, como: siderurgia, mineração, 
petrolífera (petroquímica), construção naval, 
automobilística, material elétrico pesado, química 
pesada, de celulose e papel. Para realizar a política de 
desenvolvimento industrial, o Estado criou, em 1952, 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE) que num primeiro momento financiou a 
instalação de indústrias de base e a infra-estrutura 
de transportes (ferrovias, serviços portuários e 
transporte aeroviário) e energia que no final dos 
anos de 1950 já havia incorporado parte da indústria 



88

O PETRÓLEO E AS PROFISSÕES VINCULADAS

de bens de consumo duráveis, de bens de capital e 
da  indústria pesada, bem como de indústrias em 
substituição a importações de insumos básicos, 
máquinas e equipamentos, eletrodomésticos e 
automóveis. (RODRIGUES NETO, 2007, p. 08) 

A premissa desse governo, como foi mostrado, foi a de investir 
nas melhorias de infraestrutura básica para se processar os avanços 
econômicos, por meio de mecanismos físicos capazes de dotar 
o território com o mínimo de implementos a fazer converter em 
sinergia, a fim de alavancar a produção e o escoamento da produção, 
construindo subsídios para expandir o mercado de bens duráveis, 
atendendo, no período posterior (Pós Segunda Guerra Mundial), à 
constituição e consolidação do capitalismo brasileiro, abandonando 
um sistema pré-mecânico e iniciando o de industrialização, a partir 
da criação da infraestrutura capaz de promover uma integração 
nacional, mencionado como período técnico científico, identificado 
por Milton Santos e Maria Laura Silveira (2006, p. 36-37).

Dentro do leque de diretrizes de ações, merece destaque a 
atenção dada ao setor do petróleo, com encaminhamentos voltados 
a desenvolver o segmento com pesquisas exploratórias científicas, 
a fim de mapear possíveis áreas produtoras com viabilidade 
econômica de exploração. O setor passa a merecer cuidados mais 
atentos, pois até então havia no Brasil um total desconhecimento 
das potencialidades produtivas e seus lugares. Países produtores, 
como Estados Unidos, Rússia e outras nações, já tinham tecnologia 
e conhecimento prévio sobre onde encontrar o petróleo. Como não 
existia uma legislação específica para o setor, o país encontrava-se de 
portas abertas para investidas estrangeiras e a geração de possíveis 
embates internacionais.

Curiosamente, até por volta dos idos de 1950, o Brasil era um 
completo importador de todo o petróleo consumido internamente. 
Cabia a ele simplesmente refinar o “óleo cru” advindo das nações 
produtoras, ficando o mercado interno à mercê dos preços praticados 
pelos países produtores de Petróleo (mercado externo), e a conviver 
com as constantes e rotineiras situações de reajustes, abrindo 
margem para pensarmos num contexto de expansão do consumo 
interno, decorrente do desenvolvimento automobilístico interno; 



89

crescimento da utilização cada vez maior de implementos agrícolas; 
a emergência da indústria de artefatos plásticos para o cotidiano da 
vida urbana. Isso tudo sem levar em consideração o risco eminente 
de perder o domínio sobre o petróleo existente em seu solo.

Foi emanado por esses entraves que, na da década de 1950, 
se decidiu organizar o setor e começar a implementar políticas 
agressivas no sentido de assegurá-lo. Coube ao governo de Getúlio 
Vargas (segundo mandato, 1950-1954), insistir no processo de 
industrialização, voltando o foco para o caráter nacionalista, como 
esboça Rodrigues Neto (2007), estabelecendo a soberania nacional, 
com exemplo à adoção da Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, ao 
instituir o monopólio do Petróleo e criar a Petrobras; entre outras 
medidas, visando a assegurar setores pontuais e vitais para o segmento 
de energia (Eletrobrás), comunicação (Telebrás) e transporte.

O mandato de Vargas voltou-se para a implementação de uma 
política de substituição de importações, acenando para uma abertura 
do mercado nacional, para a parceria com os agentes privados e 
de capital internacional, via investimentos diretos ou em parceria 
(instalação de filiais transnacionais). Com isso, Rodrigues Neto (2007), 
aponta que o governo deixa evidente estar fissurado no segmento 
petroleiro como fonte vital de energética vital ao desenvolvimento 
tecnológico, precursora da industrialização e das políticas agressivas 
de governos tangenciadas para o desenvolvimento econômico, como 
mecanismo nacionalista de comoção do congresso e esfera militar, 
ao ponto de lançar a celebre política intitulada “O petróleo é nosso”, 
com forte apoio social.

Surge então a indústria do petróleo sob o monopólio 
estatal, dotada de infraestrutura petroquímica compromissada nos 
processos de setores de pesquisa, modernização, refino e cobertura 
no desenvolvimento de processamento, construindo instalações de 
refino ao longo das décadas polo Rio de Janeiro (Refinarias privadas, 
Duque de Caxias - 1960), São Paulo (Refinaria Presidente Bernardo 
– 1950, Refinaria Caçapava – 1956), Rio Grande do Sul (Refinaria 
Ipiranga – 1956) e na Bahia (Complexo Petroquímico Camaçari – 1978), 
em associação a uma rede interligada de oleodutos e gasodutos para 
alimentar com fluxo constante as plantas, com matéria prima advinda 
dos poços localizados em terra e mar.

As atividades das unidades de refino voltavam-se para 
exploração em solo e transformação de produtos derivados em uma 
planta verticalizada especializada na produção dos mais variados 
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subprodutos, como Gás Natural, Gasolina, Óleo diesel, asfalto, óleos 
combustíveis, entre outros usos que atendiam às lógicas locacionais 
das indústrias de transformação e do modelo político em vigência.

Mesmo com uma diversificação do parque petroquímico, o 
setor petroleiro seguramente esteve ao longo das décadas/governos 
à mercê de influências externas, como a descoberta de novas reservas 
de petróleo nos países árabes (Argélia, Egito, Iraque, Kuwait, Arábia 
Saudita etc.), Venezuela e Peru – principais exportadores para o Brasil; 
lógicas de caraterização internacional; políticas externas de sanções; 
eventos restritos ao período da Guerra Fria etc. Isso se deu pelo fato 
do Brasil nunca se constituir de fato num país autossustentável em 
relação à produção x consumo de petróleo.

Como resultado dos investimentos para desenvolver o país, 
o contexto econômico do Brasil não era nada favorável em vista do 
endividamento com instituições internacionais, como o FMI e o Banco 
Mundial, para implementação da logística em períodos anteriores. 
Lançou-se o II Plano Nacional de Desenvolvimento no governo do 
presidente Giesel (1974-1979), incorrendo no risco de abrir o segmento 
petroleiro ao capital das multinacionais como forma de equacionar 
a dívida e atrair mais investidores internacionais para o setor. Passou 
ainda por processo de privatizações no Governo de Fernando Collor de 
Melo (1990-1992) como estratégia encontrada para se adequar à nova 
ordem mundial e renovar o parque produtivo. 

As diretrizes tratadas pelos investimentos auferidos no campo 
institucional da Petrobras, a partir do ano de 1974, vieram a dar conta 
de um momento de grandes agitações no cenário mundial, cabendo à 
sucessão de governos investir maciçamente na intensificação e aumento 
da produção de petróleo e gás natural, como aponta Rodrigues Neto 
(2007), otimizando os investimentos empregados em todas as bacias 
petrolíferas do território brasileiro. Vale destacar a atenção dada à 
Bacia de Campos, localizada ao norte do Rio de Janeiro, estendendo-
se até o litoral de Sergipe; e à Bacia Potiguar, localizada no Rio Grande 
do Norte, encontrando-se esta em foco por apresentar uma reserva 
de petróleo com grande potencial exploratório a partir de poucos 
investimentos, pelo fato desta se localizar, em sua maior porção, em 
terras, e em menor proporção em mar, ficando as particularidades da 
bacia potiguar retomadas a seguir, em suas várias dimensões. 
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6.2 O Petróleo no Rio Grande do Norte

Há fatos e histórias do senso comum que dão conta da 
existência de uma “lama preta oleosa” na área de influência cultural 
e econômica do município de Mossoró, utilizada pelos moradores 
como combustível nas lamparinas em substituição ao querosene, por 
encontrá-la aflorando em locais específicos das comunidades, num 
período muito próximo ao das primeiras descobertas feitas no país.

Há quem considere o pioneirismo das descobertas para o 
sacerdote e político Florêncio Gomes de Oliveira que, dotado de 
curiosidade, encontrou, em 1853, num lugar remoto localizado entre 
os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, aproximadamente onde 
hoje se localiza o município de Apodi/RN, uma espécie de líquido 
preto viscoso e betuminoso numa lagoa que ficava perto do sopé de 
uma serra. O material aflorava constantemente, sendo recolhido e 
utilizado como combustível básico, em substituição aos utilizados na 
iluminação de casas.

Outra aparição de substância similar foi registrada, em terras 
pertencentes ao atual município de Caraúbas/RN, por volta dos 
idos de 1908. Consta na literatura que um senhor Jerônimo Rosado, 
incontestável farmacêutico e químico, caracterizou o conteúdo 
como sendo uma espécie de betume originário provavelmente da 
maturação de carbonetos, servindo para emprego na iluminação 
da cidade. Acerca do assunto, para Rodrigues Neto (2007, p. 140), 
tomando o tema para a Ciência Geológica da contemporaneidade, 
a literatura é clara ao definir o líquido a partir das características 
físicas, sendo que “o betume sólido é o asfalto, o líquido é petróleo 
e o gasoso é o gás natural”. Deixando bem claro, a literatura havia 
identificado uma substância que viria a ser encarada posteriormente 
na região do sertão como “Ouro Negro”, a partir dos estudos de dois 
célebres pesquisadores institucionalizados em passagem pelo Rio 
Grande do Norte.

Com o advento do ano de 1922, o pesquisador e geólogo John 
Casper Banner constatou se tratar de óleo a substância encontrada 
nas proximidades do município de Mossoró/RN, de acordo com 
artigo publicado anos depois em revista estrangeira.

Anos mais tarde, em 1929, com a informação da existência 
de petróleo nos limites dos Estados do Rio Grande do Norte e 
Ceará, o governo enviou outro profissional em geologia, o senhor 
Luciano Jacques de Morais, para identificar a procedência da 
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informação auferida pelo seu companheiro, de se tratar mesmo de 
petróleo. Entretanto, era preciso investir em métodos Geofísicos 
de Prospecção, com empenho e custeio por parte do Estado, como 
aponta Rodrigues Neto (2007). O governo só veio a se interessar 
pelos encaminhamentos apenas no ano de 1951, período no qual se 
intensificaram os investimentos na pesquisa por petróleo no Brasil e 
a instalação de plantas de refino e polos petroquímicos.

Outras abordagens foram feitas, em busca de determinar os 
lugares com certa exatidão e potencialidade produtiva, no período 
de 1951 a 1955, pela então criada Petrobras, em cooperação com 
o Conselho Nacional de Petróleo. Ainda que tenham sido feitos 
vários ensaios geofísicos, somente se tornou realidade a primeira 
perfuração de um poço, no lugar escolhido como Gangorra, em área 
localizada nos municípios de Grossos e Macau, ambos localizados no 
Rio Grande do Norte, no ano de 1956. 

Rodrigues Neto (2007), acerca do evento, se reporta ao 
presidente informando que o poço pioneiro localizado na Gangorra 
(em Grossos/RN), e um outro em Macau/RN, ficando ambos rotulados 
respectivamente como 2-G-1-RN e o 2-M-1-RN, considerando-os de 
fraca impregnação de petróleo na formação arenítica, com indícios 
de hidrocarbonetos, mas sem encontrar intervalos com interesse 
comercial, justificando investimentos para o momento.

Em comunicado oficial do então presidente da República 
em exercício (1956), Juscelino Kubistchek decidiu, diante dos fatos 
expostos, suspender as atividades de pesquisas e perfuração de 
poços, deslocando todo o instrumental para outra localidade, 
deixando muitas frustações e sonho de prosperidade da economia 
regional para outro momento. 

Restou a esperança da população pela retomada das atividades 
e descoberta de novos campos na Bacia Sedimentar Potiguar, como 
ficou denominada pela Petrobras, por se tratar de uma área com o 
agrupamento de fortes indicativos de existir petróleo com condições 
comerciais.  

O povo não se conformou com a resposta, dada em detrimento 
à existência do petróleo. Pois, antes mesmo de realizarem as 
primeiras perfurações dos poços, existia cultivado na população do 
município de Macau o ideário de certeza do petróleo nas cercanias. 
As reivindicações para início dos estudos, em 1950, se deram 
num jornal de veiculação local chamado “O Nacionalista”, que já 
apregoava o progresso a partir de slogans com o chamado para “O 
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petróleo é nosso”, veiculado recorrentemente em eventos cívicos ou 
públicos como forma de manter viva na história dos macauenses a 
prerrogativa e o desejo por mudanças no cenário, diversificando as 
fontes de renda local.

Como não foi descoberto o petróleo em condições maduras 
e propício à exploração, outras investidas foram promovidas e 
custeadas pela própria iniciativa pública, no município de Mossoró, 
a partir da perfuração de dois poços localizado na cidade, e sob o 
acompanhamento de profissionais capacitados (geólogos) em 
identificar a substância, não logrando muito êxito, ficando no plano 
de água suja com manchas de óleo.

Não dava mais para adiar os fatos e fechar os olhos diante de 
tantas evidências. A Petrobras manteve uma equipe de geólogos com 
atividades esporádicas, até os primeiros anos de 1970, encarregados 
de fazer o reconhecimento da bacia potiguar, ancorados numa 
sistemática de identificar padrões geológicos e métodos de sondagem 
em poços, como apontou Mario Jesiel (2007).

Os resultados obtidos na plataforma marítima de Ubarana 
(1-RNS-3), no ano de 1973, levaram a Petrobras a redimensionar 
seus investimentos e fixar uma planta produtiva de Petróleo & Gás, 
estabelecendo o bombeamento em 1976. A capital do estado tornou-
se a sede administrativa da empresa.

Posteriormente foram descobertos outros campos no domínio 
marítimo no Rio Grande do Norte, voltando-se a produção de Gás 
(Arabaiana e Pescada), como também exclusivamente para óleo 
(Aratum), compondo uma produção eminentemente offshore, 
conforme consta em informações atualizadas no Relatório de 
Geodiversidade do Rio Grande do Norte (2010). Ainda não podemos 
deixar de destacar a importância do Polo Industrial de Guamaré na 
produção do gás de petróleo. 

Com a fixação da Petrobras em solo potiguar, não demorou 
muito tempo para serem descobertos novos campos com interesse 
econômico. Foram perfurados ainda poços em terra – onshore– 
criando um território radial composto pelos municípios de Mossoró, 
Fazenda Belém, Alto do Rodrigues, Estreito, Macau, Guamaré e 
Canto do Amaro - o de maior produção entre os outros, como aponta 
Marcus Rocha (s/d). Posteriormente foram incorporados ao rol dos 
municípios pertencentes à província petrolífera da Bacia Potiguar 
Açu, Apodi, Areia Branca, Carnaubais, Caraúbas, Felipe Guerra, 
Governador Dix-Sept Rosado, Pendências, Porto do Mangue, Serra 
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do Mel, Upanema e Afonso Bezerra, enquanto áreas com potencial 
econômico produtor de petróleo a serem conectadas à malha de 
dutos de petróleo e gasodutos da Petrobras no Rio Grande do Norte.

Nesta mancha constituída pela produção do petróleo, o território 
foi dotado de uma infraestrutura para fazer fluir toda a produção de 
maneira a conectar todos os pontos, conforme aponta Sandra Priscila 
Alves (2013), passando a compor a paisagem elementos tecnológicos 
e informacionais, como as sondas de perfuração, estações de coleta 
do óleo e do gás, estações de transferência, linhas de surgência, 
oleodutos, gasodutos e um vaporduto. O esboço do cartograma (ver 
figura 25) mostra como se encontra entrelaçada todas as ligações por 
onde percorre o P&G.

Figura 25 – Conexão da produção P&G feita pela Petrobras no RN
Fonte: Alves (2013, apud CARVALHO et al., 2004)

Como se pode perceber, o Rio Grande do Norte deu um grande 
passo no caminho do crescimento econômico, criando divisas na 
promoção da exploração de fontes energéticas modernas e divisas 
fiscais. Mas é preciso ficar atento para o rebatimento dos fatos 
sucedido pela descentralização do poder exclusivo de exploração do 
petróleo pela Petrobras, ocasionados, em parte, pela flexibilização do 
monopólio do petróleo mediante a internacionalização do capital e 
da globalização.

A lei do petróleo, como ficou conhecida a norma (Lei nº 
9.478) que resguardava o monopólio do petróleo para a Petrobras, 
caiu em 1997. A empresa veio a se mostrar forte no cenário local 
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e capaz de assumir todas as etapas de produção do petróleo, sem 
sofrer influência ou intervenções de outra subsidiária. Contudo, o 
contexto vivenciado no cenário mundial reflete na dinâmica local, 
onde os valores dos preços do barril do petróleo vai oscilando, 
subindo o preço sempre para o aumento das cifras, embora a 
produção do RN encontre-se em ascensão, não conseguirá de forma 
genérica, sustentar os preços estáveis e surtir os efeitos esperados 
pelo Governo em evitar os constantes aumentos nas bombas 
distribuidoras. 

A Petrobras passa um período sem fazer grandes investimentos 
no setor de P&G no Rio Grande do Norte, conforme podem ser 
observados os momentos de aquecimento e desaceleração da 
economia, em matérias publicadas no próprio portal da Petrobras, 
em buscas pelo perfil do Rio Grande do Norte, até o ano de 2013.

Com a descoberta de reservas de petróleo na camada do Pré-
Sal, em plataforma potiguar (ver figura 26), a partir da perfuração 
do poço 1-BRS-A-1205-RNS (1-RNS-158), localizado em águas 
profundas, acredita-se que o clima de otimismo vivido no setor e 
pelo Estado, comece a atrair os investimentos e criar divisas para o 
Rio Grande do Norte, com vistas a um futuro próspero.

Figura 26 – Descoberta de camada do Pré-Sal no Rio Grande do Norte 
pela Petrobras

Fonte: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/rn-tem-oleo-medio-no-
mar/276495>.

A descoberta desta nova reserva de petróleo vai contribuir 
para a geração de renda para a Petrobras, e, consequentemente, 
haverá o pagamento de mais royalty para os municípios 
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fortalecerem suas economias, com a renda advinda do pagamento 
pelo passivo ambiental, como forma de compensação ao uso dos 
recursos minerais existentes no território nacional.

Ainda é preciso destacar a importância de atividades da 
Petrobras no Rio Grande do Norte, ao fomentar, com incentivos, 
projetos voltados para o campo social e ambiental como maneira 
encontrada para dar um retorno à população, como está sendo 
o financiamento direto do projeto PETROTEC/IFRN, que leva 
à divulgação dos vários ramos de ingresso dos alunos da rede 
pública no setor de P&G.
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NO RIO GRANDE DO NORTE
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7 O PETRÓLEO E AS PROFISSÕES VINCULADAS: 
OPORTUNIDADES NO RIO GRANDE DO NORTE 

7.1 Panorama Geral e Mercado de Trabalho no Setor de Petróleo & 
Gás, Petroquímica e Biocombustíveis

Acredita-se que o petróleo é o terceiro elemento mais importante que 
é retirado da natureza, atrás somente da água e dos alimentos. Por ser um 
dos bens estratégicos que mais impactam o crescimento econômico do Brasil 
e em alguns países do mundo, investir no setor que pesquisa, extrai e produz 
o petróleo e gás tem sido um dos métodos utilizados para gerar riqueza para o 
país de forma sustentável e produtiva.

As promessas e expectativas que giram em torno dos benefícios 
gerados pelos setores de Petróleo & Gás, Petroquímica e Biocombustíveis 
prometem abranger vários atores em sua cadeia produtiva. É esperado que 
os benefícios gerados impactem desde o pequeno agricultor, passando pelo 
incentivo através de parcerias entre as micros e pequenas empresas nacionais 
prestadoras e revendedoras de bens e serviços, refletindo também em 
vantagens para a sociedade por meio da contratação de jovens e adultos no 
mercado de trabalho. 

20 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

21 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Nor-
te. 



99

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES, 
2011), na economia brasileira os investimentos totais para o período 
de 2011-2014 podem alcançar o montante de R$ 3,3 trilhões: destes, 
a ênfase está no setor de Petróleo & Gás, cuja projeção aporta o 
valor de R$ 378 bilhões de investimentos previstos. Para melhor 
visualização desses montantes, observe a tabela a seguir:

É possível observar pela Tabela 2 que o principal montante a 
ser investido na indústria de Petróleo & Gás será destinado para o 
segmento de máquinas e equipamentos, representando quase 95% 
do total de investimentos. Esse perfil demonstra que o Brasil tem 
perspectiva de crescimento no longo prazo sem fortes pressões 
inflacionárias, permitindo que os investimentos em máquinas e 
equipamentos estejam acima da média mundial (BNDES, 2011). 

Tabela 2: Investimentos Mapeados e sua Composição: 2011-2014 
(R$ bilhões)

Fonte: BNDES (2011).

 As perspectivas otimistas em relação ao desenvolvimento 
destes setores impulsionam não só a economia brasileira, mas 
também o mercado de trabalho que atua em toda a cadeia produtiva. 
Os tópicos a seguir apresentam resumidamente os principais 
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profissionais da área, assim como os principais cursos de nível médio 
e superior necessários para obter essa certificação profissional.

7.2 Profissionais envolvidos no setor de Petróleo & Gás, Petroquímica 
e Biocombustíveis
 
 O petróleo e seus derivados, bem como os combustíveis re-
nováveis, passam por vários profissionais. Entre eles estão geólogos; 
geofísico; químicos; engenheiros químicos, de petróleo & gás, me-
cânicos, eletricistas, de produção, de minas, de perfuração, e vários 
outros. É importante perceber que cada um desses profissinais são 
responsáveis por uma parte específica da produção, trabalhando de 
forma conjunta.
 Observando as organizações como um todo (sejam elas vare-
jistas, indústrias, prestadoras de serviços, intermediadoras financei-
ras, petrolíferas etc.), elas são separadas por áreas, cada qual desem-
penhando atividades que requerem profissionais qualificados para 
cumprí-las de modo a contribuir para o bom desempenho do negócio 
como um todo. Por isso, os profissionais de toda e qualquer área den-
tro de uma organização também são chamados de colaboradores. 
Essas distinções de áreas variam de acordo com o tamanho, comple-
xidade e estrutura da organização. De modo geral, essas divisões de 
tarefas servem para organizar, ordenar e atribuir atividades que se-
jam adequadas para a fluidez e eficiência do trabalho dos profissio-
nais responsáveis em executá-las, garantindo a eficácia e eficiência 
dos processos internos que se iniciam desde a aquisição da matéria-
-prima até o produto final. 
 Com relação às empresas do setor de Petróleo & Gás, Petro-
química e Biocombustíveis, isso não é diferente. O trabalho dos co-
laboradores desses setores, além da alta qualificação profissional re-
querida, impera por um bom relacionamento em equipe, pois todos 
eles trabalham em conjunto com diversos profissionais das mais va-
riadas habilitações técnicas. Portanto, boa comunicação, perfil proa-
tivo, interação e gosto por trabalho em equipe, além de criatividade, 
dinamismo e instinto por atualização e novos conhecimentos, são 
características fundamentais para ingressar no mercado de trabalho 
desses setores.
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Por isso, o trabalho em equipe é algo em comum nesses três seto-
res, uma vez que as atividades desenvolvidas estão inseridas em 
uma cadeia produtiva cuja consecução e seguimento do trabalho 
dos profissionais envolvidos obedecem a uma sequência ordenada 
de atribuições técnicas, ou seja, obedecem a um fluxo de trabalho. 
Desse modo, serão descritos sucintamente a seguir os profissionais 
envolvidos na área produtiva desses três setores, com enfoque no se-
tor produtivo delas, identificando os profissionais e suas respectivas 
atividades. 

 7.2.1 fluxo de trabalho no setor de petróleo & gás
 
 O enfoque no setor de Petróleo & Gás, com base nas divisões 
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
segue a divisão upstream, que desenvolve a pesquisa, exploração 
e produção do petróleo e gás natural. Suas atividades ocorrem da 
seguinte maneira:

Figura 27: Fluxo de Trabalho dos Geólogos e Geofísicos
Fonte: CÂMERA DOS DEPUTADOS (2012).

 Na Figura 27 é apresentada a esquematização dos trabalhos 
dos geólogos e dos geofísicos. Esses profissionais são encarregados 
de interpretar as imagens tiradas pelos aerolevantamentos, bem 
como de realizar uma verificação conjunta com uma equipe técnica 
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de especialistas (técnicos e bacharéis em geologia, geoprocessamen-
to, geofísica e outros) por meio da visita ao local pesquisado e reali-
zando vários testes no solo, de modo a observar se existe naquele lu-
gar uma jazida de petróleo com quantidade economicamente viável 
para exploração. Após os levantamentos dos geológicos e geofísicos, 
é feita uma integração dos dados com a finalidade de constatar se é 
interessante ou não explorar aquela área. Em caso afirmativo, são 
instalados equipamentos e maquinários apropriados para realizar a 
perfuração e extração do petróleo e gás natural.
 De modo geral, a pesquisa de jazidas, comprovação por meio 
de testes e parecer técnico favorável de quantidade economicamente 
viável para exploração do petróleo e gás natural, são atividades atri-
buídas aos geólogos e aos geofísicos. Desse modo, encerram-se suas 
contribuições e inicia-se, a partir da exploração, a participação dos 
engenheiros de petróleo, de materiais, de produção, e de petróleo e 
gás.

 7.2.2 fluxo de trabalho no setor de petroquímica

 As atividades do setor de petroquímica iniciam-se depois que 
o refino do petróleo é feito, tendo como principais insumos a NAFTA e 
o gás natural. As atribuições dos profissionais de diversas habilitações 
não são delimitadas como no setor de Petróleo & Gás, no qual os geó-
logos e geofísicos atuam até a fase inicial da perfuração dos poços, 
passando depois a responsabilidade para os engenheiros e técnicos 
para tocarem o trabalho adiante.
 Neste setor, os profissionais envolvidos atuam em três 
gerações distintas para desenvolver derivados de petróleo específicos, 
com a diferença de que não há, como no setor de Petróleo & Gás, 
uma transferência de habilitação profissional para dar seguimento 
às gerações e etapas seguintes, pois da primeira à última continuam 
sendo as mesmas habilitações, a exemplo do engenheiro químico, de 
petróleo, químico, químico do petróleo, técnico em química e outros. 
A única diferença que pode ocorrer é com relação apenas a uma 
especialização focada num processo ou procedimento específico, que 
pode ser exigido de uma geração para outra. Para entender melhor, 
observe a figura a seguir:
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Figura 28: Fluxo de Trabalho no Setor de Petroquímica
Fonte: POLO ABC (2011).

 Resumidamente, a utilização dos insumos na fase do refiro 
até o processamento da primeira até a terceira geração do setor de 
Petroquímica ocorre de forma conjunta com todos os profissionais 
envolvidos no processo.

 7.2.3 fluxo de trabalho no setor de biocombustíveis

 De forma semelhante ao setor petroquímico, o setor de bio-
combustíveis possui gerações e etapas distintas, mas os profissionais 
envolvidos permanecem praticamente os mesmos. Aqui, os enge-
nheiros químicos e os técnicos em biocombustíveis pesquisam diver-
sas formas de se obter combustível com fonte de matéria prima re-
novável e sustentável para o meio ambiente. A figura a seguir resume 
o ciclo de vida dos biocombustíveis: desde a sua matéria-prima até a 
posterior absorção pela natureza.
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Figura 29: Ciclo de Vida do Biocombustível

Fonte: A CIÊNCIA EM SI (2010).

 Algo em comum que pode ser observado em todos os se-
tores apresentados é a importância constantemente de pesquisar e 
aprimorar os processos adotados como rotineiros, pois com as novas 
tecnologias e com o aperfeiçoamento de procedimentos internos é 
possível otimizar a produção do petróleo, do gás natural e dos deri-
vados produzidos pelos setores petroquímicos e de biocombustíveis. 
Essa otimização é obtida por meio da minimização dos custos, rea-
proveitamento de resíduos e descartes (material não utilizado por 
empresas e sociedade), diminuição do impacto ambiental, aumento 
na qualidade do produto e outros benefícios que refletem na susten-
tabilidade ambiental, social e econômica. 
 Tal processo de otimização contínuo que é característico des-
ses setores comprovam a relevância de inserir no mercado de traba-
lho profissionais qualificados para contribuir com o desenvolvimento 
desses setores.
 Tudo isso funciona como um ciclo nas perspectivas do pro-
dutor e da sociedade. Do lado do produtor, com bons profissionais 
no mercado, a indústria absorve esse profissional e passa a oferecer 
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ao mercado melhores produtos para o consumo, fazendo com que as 
empresas e a economia se desenvolvam. Por outro lado, a sociedade 
adquire um produto de melhor qualidade e a parcela ativa de profis-
sionais qualificados consegue identificar uma oportunidade de maior 
oferta de trabalho. Assim, com as empresas crescendo, aumenta-se a 
necessidade de contratar mais colaboradores.
 Para identificar os principais cursos relacionados para 
a formação desses profissionais, o tópico a seguir apresenta 
a diferença entre os títulos de técnico e de bacharel, assim 
como as vantagens e desvantagens de cada um. Ao final são 
apresentados os principais cursos que as empresas dos seto-
res de Petróleo e Gás, Petroquímica e Biocombustíveis se in-
teressam em contratar. 

7.3 Cursos na Área de Interesse do Setor de Petróleo & Gás, 
Petroquímica e Biocombustíveis

 Como foi visto nos capítulos anteriores, o universo de 
oportunidades que os setores de Petróleo & Gás, Petroquímica 
e Biocombustíveis oferecem é gigantesco, e as promessas 
de crescimento e captação de profissionais são de médio e 
longo prazo. Nosso foco é o operacional e, por isso, serão 
elencados os cursos de nível médio e superior distribuídos 
entre as instituições de ensino do estado do Rio Grande do 
Norte. Antes disso, serão expostas as distinções consoantes 
às habilitações profissionais reconhecidas pelo Ministério da 
Educação, quais sejam: as de técnico, tecnólogo e bacharel. 
Não iremos abordar a habilitação profissional superior em 
licenciatura, porque são cursos voltados para formação de 
professores da educação básica (do ensino infantil ao ensino 
médio), que não estão relacionados diretamente com as áreas 
de interesse dos setores em questão.

É oportuno saber diferenciá-los, para que seja 
compreendido qual curso melhor se ajusta aos interesses e 
objetivos dos jovens egressos do ensino médio e das empresas 
contratantes.
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7.3.1 diferença entre cursos de nível médio e superior

Antes de iniciar a discussão sobre as nuances identificadas 
entre as três modalidades de habilitação profissional compreendidas 
neste livro (técnico, tecnólogo e bacharel), deve ser compreendido 
de antemão que nenhuma é melhor que a outra e que elas não se 
anulam ou se substituem, muito pelo contrário. O trabalho nos setores 
de Petróleo & Gás, Petroquímica e Biocombustíveis é realizado em 
equipe, com profissionais de diferentes formações e habilitações, 
sendo todos muito importantes para consecução do trabalho, já que 
atuam dentro de uma cadeia produtiva, realizando suas atribuições 
de forma cooperativa, ou seja, um complementa ou dá seguimento à 
tarefa do outro.

Sabendo disso, é importante esclarecer o perfil profissional 
que os cursos de nível médio e superior capacitam. No primeiro caso, 
os cursos de nível médio são aqueles que habilitam o profissional 
para exercer uma determina função, conferindo ao aluno egresso do 
curso técnico a formação de nível técnico, possibilitando-o concluir o 
curso na forma subsequente ou integrado ao ensino médio. Os cursos 
superiores englobam os tecnológicos e os de bacharelado, sendo 
aquele com duração de curso inferior a este, possibilitando a ambos 
realizar cursos de pós-graduação. Entretanto, apesar dos profissionais 
serem reconhecidos como de nível superior, existe singularidades na 
formação de cada um e isso será explicado e diferenciado adiante.

A principal diferença existente entre as três habilitações 
profissionais reside no foco de ensino, formando profissionais com 
perfil mais amplo e generalista (bacharéis) ou mais voltado para uma 
finalidade operacional específica (técnicos) ou para uma necessidade 
de mercado e de desenvolvimento científico e tecnológico em 
absorver aquele profissional (tecnólogos). 

De acordo com o Ministério da Educação, os cursos técnicos, 
tecnológicos e de bacharelado podem ser resumidos da seguinte 
maneira, no quadro 11:
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Quadro 11 – Diferença entre cursos técnicos, tecnológicos e de 
bacharelado

CURSOS TÉCNICOS Os cursos técnicos são de nível médio e seu foco 
está no setor produtivo, voltado para uma finalidade 
operacional específica, conferindo ao aluno, durante 
o programa de ensino, conhecimentos teóricos 
e práticos nas atividades que exercerá quando 
certificado. Sua principal característica é inserir o 
jovem mais rapidamente ao mercado de trabalho e 
fomentar a oferta de mão de obra qualificada para as 
empresas. É necessário ter ensino médio completo 
ou, quando feita na forma integrada ao ensino médio 
pelos institutos federais, ter ensino fundamental 
completo. 

CURSOS TECNOLÓGICOS É um curso de nível superior de menor duração do 
que os cursos de bacharelado e licenciatura. Os 
cursos tecnológicos formam profissionais para uma 
necessidade de mercado e de desenvolvimento 
científico e tecnológico específica, que requer uma 
formação superior direcionada àquelas áreas, que 
sofrem de demanda profissional qualificada. Assim 
como os cursos de bacharelado, o profissional 
formado em cursos tecnológicos poderá fazer pós-
graduação, seja mestrado ou doutorado.

CURSOS DE BACHARELADO Os cursos de bacharelado são de nível superior, 
possuindo como principal característica formar 
profissionais que poderão exercer profissões 
regulamentadas por lei ou não. Devido à sua formação 
generalista, possibilita ao aluno egresso um leque de 
opções de trabalho maior que o do tecnólogo. 

Fonte: CAVALCANTI NETO et al (2013).

Ao conhecer os propósitos e finalidades de cada habilitação 
profissional oferecidas no país e como está o mercado de trabalho 
nos setores de Petróleo & Gás, Petroquímica e Biocombustíveis, 
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cabe ao candidato refletir e escolher qual a melhor opção de curso a 
seguir de acordo com seu interesse, aptidão e necessidade. É nesse 
momento que a informação é compartilihada do educador ao aluno/
candidato, tornando-se fundamental para auxiliá-lo na decisão a ser 
tomada. Por isso, definiu-se que os professores desempenham o 
papel de multiplicadores desse projeto.

O Quadro 12 resume as características fundamentais nas 
habilitações profissionais técnica, tecnológica e de bacharelado 
oferecidas pelas instituições de ensino técnico e superior no Brasil. O 
Quadro 12 é uma síntese do Quadro 11.

Quadro 12: Características fundamentais nas habilitações profissionais 
técnica, tecnológica e de bacharelado oferecidas pelas instituições de 

ensino técnico e superior no Brasil 

TÉCNICO TECNÓLOGO BACHAREL

Nível médio
• Curta duração, 

média de 2 a 4 
anos (quando feita 
na modalidade 
integrada ao ensino 
médio);

• Rápido ingresso 
no mercado de 
trabalho;

• É um curso mais 
voltado para a 
prática. 

Nível superior
• Média duração, 

inferior aos cursos 
de bacharelado e 
licenciatura, média 
de 3 anos;

• Colação específica e 
mais ágio no mercado 
de trabalho;

• Indicado para 
profissionais que 
já possui diploma 
de nível técnico ou 
atuam na área e 
desejam valorização e 
especialização do que 
já fazem.

Nível superior
• Curso de longa 

duração, média de 
5 anos;

• Formação 
generalista;

• Carreira 
profissional 
diversificada 
no mercado de 
trabalho;

• Indicado para 
quem deseja 
seguir carreira 
acadêmica e/ou 
prefere estudar 
teoria à prática.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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De posse das características das habilitações disponíveis, 
os quadros apresentados adiante descrevem os cursos que estão 
alinhados aos interesses dos setores de Petróleo & Gás, Petroquímica 
e Biocombustíveis que os alunos podem escolher e que são oferecidos 
pelas instituições de ensino localizadas no estado do Rio Grande do 
Norte, nos níveis médio e superior. O enfoque deste livro são os cursos 
da área de ciências exatas e da terra e de tecnologias que atuam na 
área operacional dos setores em questão. 

Em linhas gerais, pode-se adiantar que os cursos classificados 
como ciências exatas e da terra estudam as relações envolvendo os 
domínios naturais com a relação estabelecida com a sociedade, ou 
seja, uma dinâmica a serviço de desenvolvimento de tecnologias 
aplicadas em laboratórios com condições controladas. Para os cursos 
identificados como de tecnologias, resultam os estudos realizados 
de forma continuada associando uma teoria aplicada a situações 
práticas do cotidiano. 

Destaca-se que as informações sobre os cursos, conforme 
quadros a seguir nos subtópicos 7.3.2 e 7.3.3, foram elaboradas a 
partir de informações disponibilizadas em cartilhas online, projetos 
políticos e pedagógicos e, principalmente, de sites de instituições 
de ensino superior do Brasil e entidades correlacionadas, tais 
como o Ministério da Educação (MEC), o Instituto Nacional de 
Telecomunicações (INATEL), os Institutos Federais (IFRN, IFPE, IFPB, 
IFGO, IFPR), e Universidades Federais e Estaduais (UFRN, UFPE, UFBA, 
UFPB, UFMG, UFRJ,UFRGS, USP, entre outras). Além dessas fontes, 
demais informações sobre estes cursos também foram compiladas de 
acordo com o sítio eletrônico do Guia do Estudante. 
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 7.3.2 Lista de Cursos de Nível Técnico 

CURSO: TÉCNICO EM GEOLOGIA E MINERAÇÃO

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

Trabalhando em conjunto com o Geólogo, o Geofísico 
e com o Engenheiro de Minas, o técnico em geologia 
e mineração atua na execução de atividades ligadas à 
prospecção, pesquisa, planejamento, lavra e tratamento 
de bens minerais. Existem duas habilitações nesta 
modalidade de curso técnico: em geologia e em 
mineração. O técnico em geologia atua na pesquisa de 
recursos minerais enquanto que o técnico em mineração, 
depois de encontrado os depósitos minerais pelo geólogo, 
atua na exploração e beneficiamento desses recursos 
com o objetivo de aplicar o melhor método de extração 
daquele mineral.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química, Matemática e Geografia.

Habilidades:

• Capacidade de adaptação a ambientes insalubres;

Auxilia nas atividades de:
• Efetuar coleta de dados de geoquímica e geofísica 

de exploração;
• Executar levantamentos e confeccionar mapas 
• Aplicar métodos de análise mineralógica, 

fragmentação, classificação, balanço de massa, 
bem como de separação física e físico-química ao 
tratamento de minérios;

• Caracterizar minérios sob os aspectos físico e físico-
químico, mineralógico e granulométrico;

• Operar equipamentos de análise mineralógica, 
granulométrica, de fragmentação e de separação;

• Aplicar medidas de controle e proteção ambiental 
para os impactos gerados pela pesquisa mineral, 
lavra e tratamento de minérios;
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Área de Atuação:

Empresas de mineração e de petróleo;
Empresas de equipamentos de mineração;
Empresas de consultoria e;
Centros de pesquisa em mineração.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN 
- IFRN

Duração:
4 anos [ integrado ]
2 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [Subsequente e integrado]

Número de vagas:
36 vagas [integrado] – metade para geologia e a outra 
metade para mineração
36 vagas [Subsequente]

Local: Natal/RN

Turno:
Matutino [geologia] e Vespertino [mineração] - integrado
Matutino [subsequente].

CURSO: TÉCNICO EM BIOCOMBUSTÍVEIS

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

Desenvolve atividades ligadas à cadeia produtiva de 
biocombustíveis, ou seja, transforma biomassa (que são 
os óleos vegetais, sebo bovino, óleos e gorduras residuais 
usados em fritura de alimentos, produção de oleaginosas 
como mamona, girassol e soja) em energia, possibilitando 
o desenvolvimento de uma fonte energética alternativa, 
podendo atuar também no auxílio ao controle da 
qualidade da produção. 

Disciplinas 
Fundamentais:

Química, Física e Biologia.
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Habilidades:

• Atua no processamento de biocombustíveis 
líquidos, gasosos e sólidos, supervisionando desde 
a aquisição e beneficiamento da matéria-prima até 
sua comercialização e distribuição; 

• Transforma resíduos agropecuários em 
biocombustíveis gasosos; 

• Incentiva a organização do associativismo na cadeia 
de produção de biocombustíveis e auxilia o controle 
de qualidade da produção. 

• Aplica as orientações técnicas contidas em normas, 
catálogos, manuais e tabelas, em projetos, nos 
processos de fabricação, na instalação de máquinas 
e equipamentos e na manutenção industrial.

Área de Atuação:

• Indústrias siderúrgicas demandantes de carvão 
vegetal; 

• Indústria de biodiesel; 
• Empresas distribuidoras de biocombustíveis; 
• Laboratórios de controle de qualidade;
• Usinas de açúcar e álcool; 
• Destilarias;
• Fazendas de produção e cooperativas.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração: 4 anos [ integrado ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [integrado]

Número de vagas: 18 vagas [integrado] 

Local: Apodi/RN

Turno: Matutino 

CURSO:
TÉCNICO EM OPERAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 
PETRÓLEO E GÁS NATURAL

NÍVEL: Médio
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DESCRIÇÃO: O setor de petróleo e gás é a área que mais cresce 
economicamente no país e carece de profissionais 
qualificados para ocupar os cargos que as empresas 
vêm demandando cada vez mais, pois a necessidade de 
trabalhadores acompanha o ritmo do desenvolvimento 
do setor. O técnico em petróleo e gás desenvolve 
atividades, na área da indústria, voltadas para a 
manutenção e operação da produção de Petróleo e Gás 
Natural. Esse profissional aplica métodos, processos 
e logística na execução e manutenção de peças e 
componentes mecânicos, além de programar, orientar e 
operar instalações e equipamentos, aplicando os padrões 
técnicos estabelecidos.

DISCIPLINAS 
FUNDAMENTAIS:

Matemática e Física. 

HABILIDADES: • Capacita o aluno a programar, inspecionar, instalar 
e executar a manutenção de equipamentos e 
máquinas;

• Propicia conhecimentos para a análise das 
propriedades de rochas, fluídos e materiais para a 
indústria do petróleo e gás natural;

• Habilita o aluno a prestar assistência aos 
profissionais de nível superior da área, incumbindo-
se de cálculos, desenhos, especificações de 
materiais e orçamentos e na realização de pesquisa 
científica e tecnológica; 

• Executa a montagem de sistemas elétricos, 
mecânicos e de tubulações.

ÁREA DE ATUAÇÃO: • Indústria, especificamente aquelas voltadas para a 
operação e manutenção da produção de Petróleo e 
Gás Natural. 

Instituição de Ensino: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração: 3 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [subsequente] 

Número de vagas: 36 vagas - Natal/RN
36 vagas - Mossoró/RN
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Local: Mossoró/RN e Natal/RN

Turno: Noturno [Mossoró/RN] e Vespertino [Natal/RN]

Resumido a partir de informações da IFRN

CURSO: TÉCNICO EM QUÍMICA

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

Auxiliando o Químico ou Engenheiro Químico nas 
atividades laboratoriais, o técnico em química 
coleta, analisa, interpreta, aplica e compreende os 
processos químicos, manuseando equipamentos e/
ou instrumentações adequadas, de forma a utilizar as 
técnicas apropriadas em cada situação. 

DISCIPLINAS 
FUNDAMENTAIS:

Química e Física.

HABILIDADES:

• Atuar na coordenação, planejamento, controle e 
operação dos processos industriais e equipamentos 
nos processos produtivos.

• Coordena e planejar os processos laboratoriais. 
• Realizar análises químicas, amostragens, microbioló-

gicas e físico-químicas;
• Realizar assistência técnica e vendas na aplicação de 

produtos químicos e equipamentos;
• Participar na validação de métodos e desenvolvimento 

de produtos;
• Executar atividades atendendo às normas saúde, 

segurança, sistemas de gestão, proteção ao meio 
ambiente e responsabilidade social, agindo de 
acordo com preceitos éticos profissionais.

ÁREA DE 
ATUAÇÃO:

• Indústrias;
• Empresas de comercialização e assistência técnica;
• Laboratórios de ensino, de calibração, de análise e 

controle de qualidade e ambiental;
• Entidades de certificação de produtos;
• Tratamento de águas e de efluentes.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN 
- IFRN
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Duração:
4 anos [ integrado ]
2 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [Integrado e Subsequente] 

Número de vagas: 18 vagas - Macau /RN

Local:

Nova Cruz/RN e Macau/RN: ofertam na modalidade 
integrado. 
Apodi/RN, Currais Novos/RN, Ipanguaçu/RN, Pau 
dos Ferros/RN e Macau/RN: ofertam na modalidade 
subsequente.

Turno: Matutino [Macau/RN]

Resumido a partir de informações da IFRN

CURSO: TÉCNICO EM MECÂNICA

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

O técnico em mecânica atua de forma a garantir o 
funcionamento adequado do processo produtivo de 
uma indústria quanto ao maquinário, acompanhando 
os avanços tecnológicos e científicos de novas 
tecnologias, que se renovam periodicamente. Esse 
profissional está presente na elaboração de produtos 
de máquinas e equipamentos, podendo também 
supervisionar e participar do planejamento, aplicação 
e controle dos procedimentos de instalações e 
manutenção de máquinas e equipamentos conforme 
determinam as normas técnicas e de segurança. 

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Desenho (artes), Química e Matemática.
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Habilidades:

• Desenhar diagramas, layouts, componentes e 
sistemas mecânicos, correlacionando-os com as 
normas técnicas de desenho;

• Caracterizar, classificar e identificar os materiais 
aplicados na construção de máquinas;

• Aplicar conhecimentos da eletroeletrônica na 
instalação de máquinas e equipamentos;

• Aplicar os princípios técnicos da transmissão de 
calor no dimensionamento, na manutenção e 
instalação de condicionadores de ar e geradores 
de vapor;

• Fabricar peças e componentes mecânicos 
aplicando os fundamentos científicos e 
tecnológicos da fabricação convencional e 
automatizada;

• Dominar os princípios tecnológicos e científicos 
a serem aplicados na manutenção mecânica 
de equipamentos, máquinas, e instalações 
mecânicas;

• Realizar a manutenção automotiva de forma 
preventiva, preditiva e corretiva;

• Compreender os fundamentos da automação, 
especificando os componentes de uma planta 
industrial.

Área de Atuação:

• Indústrias, Fábricas de máquinas, equipamentos e 
componentes mecânicos;

• Laboratórios de controle de qualidade, de 
manutenção e pesquisa; e

• Prestadoras de serviço.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração:
4 anos [ integrado ]
2 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [Integrado e Subsequente]
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Número de vagas, Turno 
e Local:

18 vagas [integrado] – Vespertino – Natal/RN
18 vagas [integrado] – Vespertino – Mossoró/RN
20 vagas [integrado] – Vespertino – Santa Cruz/RN
36 vagas [subsequente] – Noturno – Natal/RN

Resumido a partir de informações do IFRN

CURSO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

Com a sofisticação dos equipamentos do nosso dia a 
dia e o crescimento de empresas de diversos setores 
da economia, o profissional técnico em eletrotécnica 
atua em vários segmentos, buscando otimizar sistemas 
convencionais de instalações e manutenção elétrica, 
propondo a incorporação de novas tecnologias. Ele 
pode atuar na instalação, operação e manutenção 
de elementos de transmissão, distribuição e geração 
de energia elétrica; participar na elaboração e no 
desenvolvimento de projetos de instalações elétricas 
e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações 
em edificações; atuar na execução, instalação, 
planejamento e manutenção de equipamentos e 
instalações elétricas; participar no projeto e instalação 
de sistemas de acionamentos elétricos; executar a 
instalação e manutenção de iluminação e sinalização 
de segurança; e aplicar medidas para o uso eficiente 
da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas.

Disciplinas 
Fundamentais:

Matemática, Física e Química.
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Habilidades:

• Dominar os princípios básicos que norteiam a 
eletroeletrônica, articulando esses conhecimentos 
com as normas técnicas ;

•  Operar equipamentos eletroeletrônicos; 
•  Realizar medições eletroeletrônicas em 

instalações elétricas, utilizando corretamente os 
equipamentos de medições;

•  Utilizar equipamentos e materiais eletro-eletrô-
nicos na manutenção e execução de instalações e 
equipamentos, aplicando corretamente manuais 
e catálogos; 

•  Elaborar projetos de instalações de acordo com os 
limites permitidos para o técnico de nível médio; 

•  Planejar, executar e gerenciar a manutenção de 
instalações e equipamentos eletro-eletrônicos.

Área de Atuação:

• Concessionárias de energia elétrica e prestadoras 
de serviço;

•  Indústrias em geral, nas atividades de manutenção 
e automação;

• Indústrias de fabricação de máquinas, componen-
tes e equipamentos elétricos.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração:
4 anos [ integrado ]
2 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [Integrado e Subsequente]

Número de vagas, Turno 
e Local:

18 vagas [ integrado ] – Vespertino – Caicó/RN
18 vagas [ integrado ] – Matutino – João Câmara/RN
36 vagas [ integrado ] – Vespertino – Natal/RN
18 vagas [ integrado ] – Matutino – Mossoró/RN
40 vagas [subsequente] – Noturno – Mossoró/RN
36 vagas [subsequente] – Noturno – Natal/RN

Resumido a partir de informações do IFRN
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CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

Estamos na Era da Informação e o profissional técnico 
em Informática vem ganhando cada vez mais espaço, 
principalmente nas empresas, atuando no setor de T.I. 
(Tecnologia da Informação). O técnico em informática 
pode atuar como desenvolvedor de programas de 
computador, aplicando conceitos da lógica e linguagem 
de programação, de sistemas operacionais ou de 
banco de dados. Esse profissional pode atuar no setor 
de suporte e manutenção em informática, incluindo 
hardware e software. 

Disciplinas 
Fundamentais:

Matemática e Inglês

Habilidades:

• Montar, especificar, utilizar computadores; 
• Instalar, utilizar e desenvolver softwares e 

websites;
• Interligar e fazer a manutenção de sistemas de 

computadores, além de ser apto a diagnosticar 
falhas no funcionamento de computadores e 
implementar correções;

• Realizar manutenção básica em sistemas de 
informática.

Área de Atuação:
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que 
demandem sistemas computacionais, especialmente 
envolvendo programação de computadores.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração:
4 anos [ integrado ]
2 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [Integrado e Subsequente]
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Número de vagas, Turno 
e Local:

80 vagas [ integrado ] – 40 para o turno Matutino e 40 
para o turno Vespertino – Nova Cruz/RN
80 vagas [ integrado ] – Vespertino – Parnamirim/RN
80 vagas [ integrado ] – 40 para o turno Matutino e 40 
para o turno Vespertino – São Gonçalo do Amarante/
RN
18 vagas [ integrado ] – Vespertino – Apodi/RN
18 vagas [ integrado ] – Vespertino – Caicó/RN
20 vagas [ integrado ] – Matutino – Currais Novos/RN
20 vagas [ integrado ] – Vespertino – Ipanguaçu/RN
18 vagas [ integrado ] – Matutino – João Câmara/RN
18 vagas [ integrado ] – Matutino – Natal/RN
18 vagas [ integrado ] – Vespertino – Mossoró/RN
36 vagas [ integrado ] – 18 para o turno Matutino e 18 
para o Vespertino – Pau dos Ferros/RN
38 vagas [ integrado ] – 18 para o turno Matutino e 20 
para o Vespertino – Santa Cruz/RN
40 vagas [subsequente] – Vespertino – Mossoró/RN
36 vagas [subsequente] – Vespertino – Nova Cruz/RN
40 vagas [subsequente] – Noturno – Parnamirim/RN
40 vagas [subsequente] – Noturno – Pau dos Ferros/RN
36 vagas [subsequente] – Vespertino – Santa Cruz/RN

CURSO: TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

No cenário em que o desenvolvimento econômico 
parece não estar em harmonia com a proteção ao meio 
ambiente e ao bem estar social, o técnico em controle 
ambiental atua como multiplicador da filosofia da 
gestão ambiental, solucionando problemas ambientais 
por meio de projetos e procedimentos orientados 
à comunidade, empresas, organizações do terceiro 
setor e governos, de forma a unir esforços em diminuir 
a poluição e a degradação ambiental, permitindo a 
otimização das atividades e do crescimento econômico 
do setor produtivo. Ele pode atuar em conjunto com o 
Tecnólogo em Gestão Ambiental.
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Disciplinas 
Fundamentais:

Biologia

Habilidades:

• Implementar projetos ambientais e prestar 
assistência técnica nas esferas pública e privada;

•  Disseminar informações e educação ambiental em 
consonância com a filosofia da gestão ambiental 
para a melhoria e manutenção do meio ambiente;

• Avaliar os impactos ambientais causados 
pela exploração dos recursos naturais e pelas 
atividades industriais, suas conseqüências na 
saúde, no ambiente e na economia;

•  Aplicar a legislação ambiental; e
• Solucionar os problemas ambientais decorrentes 

das mudanças do meio ambiente com eficiência.

Área de Atuação:

• Instituições públicas e privadas, além do terceiro 
setor; e

• Estações de monitoramento e tratamento de 
efluentes, afluentes e resíduos sólidos.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do RN - IFRN

Duração:
4 anos [ integrado ]
2 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso:
Exame de Seleção [Integrado e 
Subsequente]

Número de vagas, Turno e Local:

36 vagas [ integrado ] – 18 para o turno 
Matutino e 18 para o Vespertino – Natal/
RN
36 vagas [subsequente] – Matutino – 
Natal/RN
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CURSO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

O técnico de Edificações na área de Construção Civil, 
setor com ampla ascensão no estado do Rio Grande 
do Norte, atua no planejamento, projeto, execução 
e manutenção de obras, enquanto, no canteiro de 
obras, desempenha atividades de implantação e 
gerenciamento. Esse profissional auxilia o engenheiro 
civil, fazendo o levantamento de informações 
cadastrais, técnicas e de custos que irão subsidiar 
a elaboração do projeto ou compor o seu estudo de 
viabilidade

Disciplinas 
Fundamentais:

Matemática, Física e Desenho (artes). 

Habilidades:

• Desenhar e interpretar projetos de construções 
prediais;

• Instalar e gerenciar canteiros de obras de 
edificações;

• Desenvolver as etapas de execução de construções 
prediais;

• Atuar em etapas de manutenção e restauração de 
obras;

• Aplicar as normas de segurança do trabalho na 
área da construção predial.

Área de Atuação:
• Empresas públicas e privadas de construção civil;
• Escritórios de projetos e de construção civil; e
• Canteiros de obras.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração:
4 anos [ integrado ]
2 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [Integrado e Subsequente]
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Número de vagas, Turno 
e Local:

80 vagas [ integrado ] – metade para o turno Matutino 
e a outra para o turno Vespertino – São Gonçalo do 
Amante/RN
36 vagas [ integrado ] – metade para o turno Matutino 
e para o Vespertino – Natal/RN
18 vagas [ integrado ] – Matutino – Mossoró/RN
40 vagas [subsequente] – Noturno – Mossoró/RN
72 vagas [subsequente] – metade para o turno 
Vespertino e a outra para o turno Noturno – Natal/RN

Resumido a partir de informações do IFRN

CURSO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

NÍVEL: Médio

DESCRIÇÃO:

O técnico em segurança do trabalho atua em ações 
prevencionistas, ou seja, elabora ou participa de 
programas e projetos, desde a implantação de políticas 
institucionais na área de Segurança e Saúde do 
Trabalho à especificidade de elaboração de pareceres 
técnicos, de modo a garantir segurança e bem-estar ao 
trabalhor no exercício de suas atividades laborais.  Ele 
também desenvolve ações educativas na área de saúde 
e segurança do trabalho.

Disciplinas 
Fundamentais:

Biologia e Português.
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Habilidades:

• Conhecimento e interpretação da legislação e nor-
mas técnicas de segurança e saúde no trabalho;

• Aplicação de princípios ergonômicos na realização 
do trabalho;

•  Interpretação e aplicação de normas do exercício 
profissional;

• Opera equipamentos próprios do campo de atu-
ação;

• Aplica primeiros socorros em situações de emer-
gência;

• Coleta, organiza e registra dados relativos ao cam-
po de atuação;

• Conhece os fundamentos de prevenção das doen-
ças e acidentes do trabalho, assim como reconhe-
cer fatores de riscos ambientais; e

• Identifica e avalia rotinas, protocolos de trabalho, 
instalações e equipamentos.

Área de Atuação:
• Instituições públicas e privadas, fabricantes e 

representantes de equipamentos de segurança.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração: 2 anos [ subsequente ]

Forma de Ingresso: Exame de Seleção [ Subsequente]

Número de vagas: 36 vagas [subsequente] 

Turno: Noturno 

Local: Natal/RN

MODALIDADE A DISTÂNCIA
(frequência presencial mínima de 4 horas por semana)

CAMPUS VAGAS

João Câmara 40

Mossoró 25

Pau dos Ferros 50

São Gonçalo do Amarante 50

EAD Polo de Assu 50

EAD Polo de Currais Novos 50
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EAD Polo de Lajes 100

EAD Polo de Parnamirim 50

7.3.3 Lista de Cursos de Nível Superior 

CURSO: TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

NÍVEL: Superior

DESCRIÇÃO:

O setor da construção civil vem crescendo em todo Bra-
sil e a necessidade por profissionais qualificados acom-
panha o desenvolvimento do setor. O tecnólogo em 
Construção de Edifício possui uma formação abrangen-
te devido a grade curricular do curso que contempla 
disciplinas de construção civil, de planejamento e ge-
renciamento de produção em conjunto com aspectos 
que possibilitam ao profissional o gerenciamento can-
teiros de obras, controle de estoques e planejamento 
de materiais e serviços. Esse profissional também atua 
no gerenciamento de resíduos das obras. Atua também 
na restauração e manutenção de edificações, comer-
cialização e logística de materiais de construção de for-
ma eficiente e harmoniosa com o meu meio ambiente.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Matemática e Química.

Habilidades:

• Planejar, projetar, executar e proceder com a 
manutenção de obras para empreendimentos 
comerciais, residenciais e industriais;

• Gerenciamento da produção em canteiro de 
obras;

• Coordenar construções de edifícios, conforme 
regulamentação do CONFEA;
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Área de Atuação:

• Construtoras;
• Escritórios de engenharia e arquitetura;
• Consultorias;
• Laboratórios de controle tecnológico de materiais;
• Indústrias de materiais de construção;
• Organizações públicas;
• Órgãos fiscalizadores;
• Empresas prestadoras de serviços; e
• Desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, 

ensino e extensão.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração: 3 anos [ tecnólogo ]

Forma de Ingresso:
Notas obtidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), depois é organizado por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU).

Número de vagas: 36 vagas 

Turno: Matutino 

Local: Natal/RN

CURSO: TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL

NÍVEL: Superior

DESCRIÇÃO:

O profissional tecnólogo em gestão ambiental lida 
com a preservação ambiental, de modo que as 
atividades dos diversos setores produtivos continuem 
se desenvolvendo, mas de forma sustentável. Esse 
profissional é responsável por planejar, avaliar, 
executar, aplicar e manter programas de gestão do 
meio ambiente junto ao mundo dos negócios e nos 
organismos governamentais e não governamentais, 
garantindo a compatibilização do desenvolvimento 
econômico com respeito à dignidade da vida humana, 
à manutenção do equilíbrio ecológico e proteção dos 
recursos naturais.
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Disciplinas 
Fundamentais:

Química, Geografia e Biologia.

Habilidades:

• Gerenciar sistemas de gestão, planos de resídu-
os, licenciamentos, processos de certificações 
e marketing ambiental nas áreas de fruticultura 
irrigada, petróleo e gás natural, carcinicultura, 
indústria salineira, indústria cerâmica, turismo e 
indústria calcária;

• Planejar, executar, avaliar, aplicar e manter pro-
gramas de gestão do meio ambiente nos organis-
mos governamentais e não governamentais;

• Avaliar processos de produção com vistas a maxi-
mizar os reciclos, otimizar o consumo de energia e 
de recursos naturais;

• Realizar e interpretar análises laboratoriais e de 
campo das características físicas, químicas e bio-
lógicas do ar, das águas, efluentes e resíduos só-
lidos;

• Fazer tratamento de águas, efluentes e resíduos 
sólidos, através de metodologia e tecnologia ade-
quadas;

• Conhecer, interpretar e aplicar os princípios do 
direito e da legislação ambiental;

• Realizar diagnóstico ambiental, emitindo parecer 
técnico.

Área de Atuação:

• Atuar junto aos setores privado e público na 
gestão, monitoramento e fiscalização do meio 
ambiente, com vistas ao equilíbrio ambiental e ao 
desenvolvimento sustentável;

• Prestar consultoria e assessoria a instituições 
públicas e privadas.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração: 3 anos [ tecnólogo ]

Forma de Ingresso:
Notas obtidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), depois é organizado por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU).

Número de vagas: 36 vagas 

Turno: Noturno

Local: Natal/RN
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CURSO: TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA

NÍVEL: Superior

DESCRIÇÃO:

Desde a revolução industrial, o desenvolvimento de 
novas tecnologias, principalmente a de materiais mais 
eficientes, em diversos segmentos industriais vem 
se renovando periodicamente e a necessidade de 
melhoria contínua no processo produtivo com vistas 
para minimização de custos, redução de resíduos, 
aumento da qualidade do processo produtivo e do 
produto final, provocando o menor impacto ambiental 
possível, tem sido desafios constante para o setor, 
sendo fatores imprescindíveis na competitividade 
industrial de qualquer país com reflexos na qualidade 
de vida dos seus cidadãos. Por isso, a importância do 
tecnólogo em fabricação mecânica está relacionada 
à produção e aplicação de conhecimentos científicos 
e tecnológicos na área dos diferentes materiais em 
atividades relacionadas aos campos da pesquisa, 
aplicação industrial, planejamento e gestão. 

Disciplinas 
Fundamentais:

Matemática, Física, Química e Desenho [artes]

Habilidades:

• Produzir e aplicar os conhecimentos próprios da 
área, levando em consideração as questões de 
saúde, segurança do trabalho e preservação do 
meio ambiente; 

•  Fiscalizar e controlar a qualidade da produção;
• Identificar e avaliar as causas de eventuais 

problemas com vistas à proposição de soluções e/
ou alterações no processo industrial;

• Acompanhar o processo produtivo, desde a 
seleção de matérias-primas até a saída do 
produto;

• Fazer análise em laboratórios de propriedades 
óticas, elétricas e mecânicas dos materiais;

• Propor materiais com novas propriedades, 
economicamente eficazes, de menor impacto 
ambiental;

• Avaliar o desempenho dos materiais produzidos, 
considerando a tripla 
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Área de Atuação:

• Empresas do ramo metal-mecânico, incluindo 
indústrias manufatureiras e ferramentarias;

• Pesquisador em institutos e centros de pesquisa; 
e Consultoria

• Organizações Públicas

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração: 3 anos [ tecnólogo ]

Forma de Ingresso:
Notas obtidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), depois é organizado por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU).

Número de vagas: 

Turno:

Local: Natal/RN

CURSO: TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

NÍVEL: Superior

DESCRIÇÃO:

A automação industrial é responsável pela disseminação 
de modernas técnicas de gestão e produção, uma vez 
que elas contribuem para a diminuição de prazos de 
entrega, de custos, perdas de insumos, aumento da 
qualidade do produto e de seu nível tecnológico, da 
adequação do fornecedor a novas especificações, da 
capacidade de produção, da flexibilidade do processo 
e da disponibilidade de informações. Especificamente 
no setor de construção civil, que vem crescendo no RN 
nos últimos anos, o tecnólogo em automação industrial 
atua na projeção, execução e manutenção de sistemas 
automatizados residenciais, prediais e industriais, 
proporcionando às empresas maior competitividade.

Disciplinas 
Fundamentais:

Química, Física e Matemática. 
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Habilidades:

• Produzir e aplicar os conhecimentos próprios da 
área, levando em consideração as questões de se-
gurança do trabalho e do meio ambiente; 

• Ler, interpretar, desenvolver e instalar sistemas de 
automação residenciais, prediais e industriais;

• Clareza sobre os processos produtivos, sua organi-
zação, suas relações com a sociedade, o papel da 
tecnologia nesses processos e o papel do cidadão 
trabalhador;

• Desenvolver automação na indústria da manufa-
tura e de processos a partir dos conhecimentos 
proporcionados pelo curso;

• Aplicar alternativas técnicas com vista à solução 
de problemas e a modernização de tecnologias 
ligadas à automação residenciais, prediais e in-
dustriais;

• Construir protótipos de sistemas automatizados 
residenciais, prediais e industriais.

Área de Atuação:

• Construtoras;
• Consultorias e Perícias;
• Desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, 

ensino e extensão.

Instituição de Ensino:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
RN - IFRN

Duração: 3 anos [ tecnólogo ]

Forma de Ingresso:
Notas obtidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), depois é organizado por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU).

Número de vagas: 

Turno:

Local: Natal/RN
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CURSO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

NÍVEL: Superior

DESCRIÇÃO:

Ciências e Tecnologia (C&T) é o curso que oferece o 
maior número de vagas na UFRN. Por ano, são mais 
de 1.000 novos graduandos. Esse curso apresenta uma 
formação diferenciada, que se divide em dois ciclos: o 
básico e o subsequente.
O objetivo do ciclo básico é oferecer uma formação 
ampla, na qual se integram conhecimentos de diferen-
tes áreas. Concluída uma carga de 1.270 horas, os estu-
dantes podem optar por um curso subsequente, esco-
lhendo entre a ênfase das ciências exatas (Matemática, 
Física, Estatística ou Ciências Atuariais) ou pela ênfase 
tecnológica, que envolve oito engenharias (Mecânica 
Biomédica, Mecatrônica, Ambiental, ,de Petróleo, de 
Materiais, de Computação e de Telecomunicações), 
ou ainda pela ênfase generalista, na qual poderá apro-
fundar-se em Gestão de C&T e de Empreendimentos 
Científico-Tecnológicos; Energia, Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável; Informática – Programação 
para Internet; ou Neurociências. 
A formação em dois ciclos requer que, durante o curso, 
que o graduando passe por seleções: uma após con-
cluir os componentes curriculares obrigatórios e outra, 
ao final do 4o período se optar pela especialização em 
um dos cursos da área de Tecnologia. 

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química, Matemática, Pratica de leitura e escrita 
e Ciência, tecnologia e sociedade

Habilidades:

• Capacidade de argumentação e comunicação;
• Atuar em áreas de fronteira e interfaces de dife-

rentes disciplinas e campos de saber;
• Capacidade de avaliar, identificar e resolver pro-

blemas, enfrentar desafios e responder a novas 
demandas da sociedade contemporânea.
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Área de Atuação:

• Pesquisas e estudos aplicados a área;
• Setores e serviços que solicitem conhecimentos 

das áreas das Ciências e Tecnologia.
• Empresas privadas;
• Organizações não governamentais e instituições 

do setor público.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração:
3 anos – formação de primeiro ciclo
4 ou 5 anos – formação de segundo ciclo

Forma de Ingresso: Vestibular

Número de vagas:

560 para o 1º semestre, metade no turno matutino e 
outra no turno vespertino na UFRN;
560 para o 2º semestre, metade no turno matutino e 
outra no turno vespertino na UFRN;
600 na UFERSA

Local: Natal/RN



133

CURSO: GEOLOGIA

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

O geólogo lida com constantes desafios periculosos no 
exercício de sua profissão. Pode atuar em áreas de difícil 
acesso ou em empresas públicas e privadas. 
O curso abrange disciplinas bastante específicas, como 
Geologia dos Terrenos, Hidrogeologia e entre outros, 
estudando de forma específica o solo e a ação das forças 
naturais sobre o Planeta. Para tanto, realiza análises e 
pesquisas minerais, fósseis e a topografia dos terrenos. Antes 
dessas disciplinas mais específicas, inicialmente as principais 
matérias iniciais do curso são química, física, biologia e 
matemática. Boa parte da formação ocorre em aulas práticas 
extraclasses por meio dos trabalhos de campo.
Esse profissional está apto a elaborar relatórios de impacto 
ambiental e analisa o terreno antes da realização de grandes 
obras, como barragens, estradas, reservatórios, túneis, 
ferrovias, usinas, aterros e pontes.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química e Geografia

Habilidades:

• Localizar e explorar reservas petrolíferas e de gás 
natural, dentro da área de recursos energéticos;

• Localizar jazidas e estudar a viabilidade econômica 
de sua exploração; 

• Planejar a ocupação de territórios e avaliar o risco 
geológico;

• Descobrir depósitos de água subterrâneos e planejar 
sua exploração de forma a garantir a pureza das 
águas.

Área de Atuação:

• Órgãos públicos e instituições de pesquisa;
• Empresas de mineração;
• Companhias de exploração de petróleo;
• Exploração de recursos hídricos;
• Prospecção do solo para fins diversos;
• Cartografia em geral.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração:  5 anos 
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Forma de Ingresso: Exame de Seleção

Número de vagas:  30 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã e tarde

CURSO: GEOFÍSICA

NÍVEL: Bacharelado

DESCRIÇÃO:

Atua em empresas de petróleo, energia, mineração e 
meio ambiente com a possibilidade de o profissional abrir 
sua própria empresa de consultoria. É um profissional que 
pesquisa as riquezas que se encontram no subsolo, como 
água, fontes de energia e minerais. O geofísico observa e 
calcula os movimentos do solo e do subsolo e pesquisando 
a origem e a atividade dos vulcões, a curvatura do planeta 
e outras características geofísicas do globo. Investiga os 
fenômenos térmicos, gravitacionais, elétricos, sísmicos 
e magnéticos do planeta. Mede e detecta a intensidade 
de maremotos e terremotos. Atua no planejamento de 
grandes construções (estradas, túneis e represas) ao 
analisar a estabilidade do solo, localizando jazidas minerais 
e lençóis de água, verificando a estrutura das formações 
rochosas e as propriedades físico-químicas dos mares. 
Com instrumentos especiais e leis da matemática, física 
e química, ele mede as forças que afetam a superfície, o 
subsolo e a atmosfera terrestre. Pode trabalhar também 
na prospecção de petróleo. O curso de geofísica está 
pautado em matérias como geologia, matemática e 
física. Entre as disciplinas específicas estão prospecção 
de água, de petróleo e de recursos minerais. Muitas 
aulas envolvem computação e cálculos e mais cálculos, 
presentes durante todo o curso. Há várias atividades 
práticas, tanto em campo quanto em laboratório. Elas 
são fundamentais na formação de profissionais aptos a 
trabalhar com monitoramento ambiental, na construção 
civil e na indústria do petróleo.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Matemática e Geografia
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Habilidades:

• Pesquisar as riquezas que se encontram no subsolo 
(minerais e fontes de energia);

• Ter pleno domínio da linguagem técnica geofísica, 
aliado à capacidade de adequação desta linguagem 
à comunicação com outros profissionais e com a 
sociedade;

• Ter interesse e capacidade para levantamentos 
geofísicos de campo;

• Familiaridade com métodos e técnicas de 
informática, especialmente no tocante à modelagem 
e ao processamento de dados geofísicos;

• Emitir parecer em assuntos legais relacionados com 
a especialidade, realizar perícias e arbitramentos 
referentes às matérias previstas no acima referido 
projeto de lei;

• Estudar as características do solo antes do início de 
uma obra. Localizar dutos de água e de gás para 
implantar;

• Pesquisar novas alternativas de exploração, 
conservação e gerenciamento de recursos hídricos;

• Levantar e analisar dados em busca de reservas 
petrolíferas e acompanhar sua exploração; 

• Investigar a degradação do solo e a poluição de 
lençóis de água subterrâneos ou de superfície. 
Analisar o impacto ambiental de grandes obras, 
como estradas, túneis do metrô ou reservatórios de 
água;

• Coletar dados em campo e, depois, analisá-los e 
processá-los em laboratório e computadores para 
localizar reservas minerais.

Área de Atuação:

• Empresas petrolíferas e de reservas minerais;
• Serviço Geológico Brasileiro;
• Órgãos governamentais de pesquisa; 
• Instituições de pesquisa e universidades.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração:  4 anos 

Forma de Ingresso: Exame de Seleção; ENEM/SISU 
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Número de vagas:  45 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã e tarde

CURSO: QUÍMICA DO PETRÓLEO 

NÍVEL: Bacharelado

DESCRIÇÃO:

O contexto econômico brasileiro é bastante favorável 
ao profissional deste curso. O bacharel em química 
do petróleo realiza pesquisas relacionadas com as 
propriedades, composições e possíveis transformações 
de substâncias por meio de seu conhecimento das leis, 
princípios e métodos para descobrir novos produtos 
químicos. Para isso, é necessário que suas atividades 
envolvam o manuseio de materiais no laboratório, local 
onde são devolvidas as atividades complementares. 
Durante o curso, os alunos irão cursar disciplinas que 
desenvolvam suas capacidades para atuarem na área de 
petróleo e seus derivados para resolução de problemas 
práticos e específicos da área.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química e Biologia

Habilidades:

• Realizar experiências e análises relacionadas com a 
composição;

• Supervisionar, programar e realizar estudos 
relacionados com as propriedades fundamentais; 

• Criar novos produtos químicos.

Área de Atuação:

• Laboratórios de análises químicas, ambientais e de 
controle de qualidade de produtos;

• Pesquisas científicas, tecnológicas e educacionais, 
• Indústrias petrolíferas e petroquímicas;
• Instituições de ensino, pesquisas, vistorias, 

assessorias;
• Planejamento, execução e supervisão de atividades 

ligadas à perfuração, exploração e extração do 
petróleo.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
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Duração:  4 anos 

Forma de Ingresso: Exame de Seleção  

Número de vagas:  40 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã e tarde

CURSO: ENGENHARIA DE PETRÓLEO

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

O engenheiro de petróleo atua com a investigação de 
jazidas de petróleo e de poços de gás natural. Esse 
profissional deve adquirir conhecimentos em geofísica 
e geologia. É recomendado que seja fluente em língua 
inglesa.
O campo de atuação desse profissional pode abranger 
plataformas de petróleo e seus derivados, tanto 
terrrestres quanto marítimos. A principal incumbência 
desse profissional é elaborar projetos de transporte, 
exploração e produção do petróleo e seus derivados 
com responsabilidade social e ambiental. Além de 
exercer atividades dentro da empresa como engenheiro 
contratado, esse profissional pode trabalhar com 
consultorias. 
As disciplinas de exatas compõem a maior parte da grade 
curricular deste curso. No entanto, também incluído 
na grade curricular disciplinas relacionadas à gestão de 
empresas e projetos. Inicialmente, os alunos estudam 
disciplinas gerais como álgebra, física, química, entre 
outras, sendo a partir do terceiro ano que eles têm contato 
com disciplinas mais específicas. 

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química e Matemática.

Habilidades:

• Avaliar os riscos ambientais da exploração; 
• Desenvolver projetos e acompanhar a produção 

de equipamentos relacionados ao transporte do 
petróleo e derivados;

• Conhecer a legislação internacional das atividades 
ligadas ao petróleo;

• Supervisionar a perfurção de poços e jazidas de 
petróleo, analisando a viabilidade econômica e 
financeira de sua exploração.
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Área de Atuação: Empresas do setor de Petróleo e Gás e seus derivados.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração:  2 anos 

Forma de Ingresso:
Exame de Seleção através do Bacharelado em Ciência 
e Tecnologia   

Número de vagas: 40 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Tarde

CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

Este curso tem como principal característica a aplicação 
de conhecimentos das áreas de humanas, por meio das 
disciplinas de administração e economia, e da área de 
exatas relacionada à engenharia. As disciplinas deste 
curso incluem matérias de exatas, como cálculo, química, 
física, e como incluem disciplinas de Finanças e Recursos 
Humanos. No meio do curso as disciplinas específicas são 
introduzidas ao aluno.
A principal função do engenheiro de produção é otimizar o 
processo de produção, sendo indispensável em indústrias 
de todos os setores. O profissional formado neste curso faz 
o intercâmbio entre diversas áreas das empresas, que vão 
desde a mão de obra até a supervisão do funcionamento 
dos equipamentos e também da utilização de matéria 
prima. Pode atuar interno ou externo a empresa. No 
interno, pode trabalhar no setor de produção, recursos 
humanos e financeiro, ao passo que no externo pode 
exercer atividade relacionadas à consultoria.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Matemática e Química.

Habilidades:

• Avaliar custos, prazos, destinação de recursos e 
instalações;

• Desenhar a estrutura da empresa de forma 
competitiva;

• Supervisionar a mão-de-obra;
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Área de Atuação:
Logística; Administração da produção, Gerenciamento e 
implantação de processos.  

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração: 5 anos (tarde) / 6 anos (noite) 

Forma de Ingresso: Exame de Seleção  

Número de vagas:  90 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Tarde ou noite

CURSO: ENGENHARIA ELÉTRICA

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

Popularmente, este curso é reconhecido como o mais 
desafiador entre as engenharias. Em geral, as principais 
disciplinas do curso de engenharia elétrica envolvem, 
inicialmente, as matérias de cálculo, seguindo pelas 
específicas que são distribuídas entre os quatros campos 
de atuação deste profissional: eletrotécnica, controle & 
automação, telecomunicações e eletrônica.
As atividades fundamentais desse profissional é executar, 
desenvolver, planejar e supervisionar projetos que 
abrangem áreas de eletrotécnica, sistemas de automação, 
projetos de instalações elétricas e o manuseio de 
equipamentos eletrônicos. 
O campo de atuação desse profissional pode abranger 
concessionárias de energia, consultorias, indústrias, 
empresas de serviços em geral e de computação.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Matemática e Química.

Habilidades:

• Desenvolver projetos e orçamentos de viabilidade 
técnico-econômica no campo da engenharia elétrica;

• Projetar, executar, operar, instalar e reparar 
serviços que envolvem os quatro campos 
essenciais da engenharia elétrica: isto é, atividades 
relacionadas à eletrotécnica, controle & automação, 
telecomunicações e eletrônica. 

• Testar, criar e desenvolver circuitos integrados.



140

O PETRÓLEO E AS PROFISSÕES VINCULADAS

Área de Atuação:
Concessionárias de energia, consultorias, indústrias em 
geral

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração:  5 anos 

Forma de Ingresso: Exame de Seleção  

Número de vagas: 90 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã, tarde e noite

CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

Este curso tem ênfase nas disciplinas de física e 
matemática, mas o aluno também irá assistir as disciplinas 
específicas da engenharia mecânica, como mecânica dos 
fluidos, sistemas mecânicos e dentre outras. Espera-se 
que esse aluno também tenha facilidade com desenho. As 
atividades durante o curso também incluem práticas extra 
classe, a exemplo de idas ao laboratório. 
O profissional formado em engenharia mecânica é 
multidisciplinar e geralmente trabalha em conjunto 
com outros engenheiros, a exemplo dos engenheiros 
eletricistas, engenheiros de controle & automação e 
também com o engenheiro de produção. Esse profissional 
realiza a otimização de sistemas, fiscaliza procedimentos 
de segurança, desenvolve moldes de peças, protótipos e 
produtos, entre outras atividades. Assim como em outras 
engenharias, pode atuar interno ou externo à empresa.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química e Matemática.
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Habilidades:

• Define normas e procedimentos de segurança para 
produção.  

• Trabalha na fabricação e projeto mecânico;
• Controle e automação;
• Calcula a quantidade de matéria-prima necessária;
• Providencia moldes das peças a serem fabricadas;
• Planejar e instalar linhas de produção e fazer 

adaptações nas já existentes;
• Cria protótipos;
• Supervisiona processos;
• Acompanhar a comercialização da produção e dar 

suporte técnico aos clientes;

Área de Atuação:

• Empresas dos setores de indústria de petróleo e gás, 
automobilística, naval, metalúrgica e têxtil;

• Pesquisador para o desenvolvimento de produtos;
• Consultor em empresas para assuntos de 

planejamento, implantação e linhas de produção;

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração: 2 anos 

Forma de Ingresso:
Exame de Seleção através do Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia    

Número de vagas: 30 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã e tarde
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CURSO: ENGENHARIA MECATRÔNICA

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

Integra as tecnologias de informática, eletrônica e 
mecânica. Projetam sistemas automatizados de controle 
para uso nas mais diversas indústrias.
É responsável por operar e projetar e fazer a manutenção de 
equipamentos empregados em processos automatizados 
de indústrias em geral. É o responsável pela programação 
das máquinas e pela adaptação de softwares aos 
processos industriai, além do gerenciamento de projetos 
de automação industrial e comercial.
Nos dois primeiros anos de engenharia mecatrônica, o 
curso concentra-se em matérias como física, química, 
matemática e muita informática. Nesse curso, o aluno 
também estuda, no início, lógica digital, efeitos sociais 
da automação e sistemas processadores e periféricos. 
A partir do terceiro ano, misturam-se as disciplinas de 
engenharia mecânica, eletrônica e computação. Na 
área de computação, aulas de sistemas de informação e 
estrutura de dados. Já em mecânica, estuda-se elementos 
de máquinas, termodinâmica e processos químicos, 
automotivos e metalúrgicos. Em eletrônica estão 
matérias como eletrônica digital e analógica.. Também há 
disciplinas integrativas, entre elas projetos de máquinas 
e integração da manufatura por computador. Nas 
atividades em laboratório, o aluno aprende a desenvolver, 
a projetar, a analisar e a controlar máquinas operadas 
eletronicamente.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Matemática e Química.

Habilidades:

• Desenvolve máquinas inteligentes, peças mecânicas 
e robôs;

• Projetar bancos de dados e sistemas de informação;
• Programa e projeta equipamentos e sistemas 

automatizados;
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Área de Atuação:

• Indústrias de automação, têxtil, informática, 
automobilística, metalurgia, petroquímica, ceramista 
e mecânica;

• Executor e pesquisador de projetos que englobam 
automação através de robôs;

• Construir, projetar e operar equipamentos 
empregados nas indústrias de biotecnologia, 
programa de sistemas de informação e banco de 
dados.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração:  2 anos 

Forma de Ingresso:
Exame de Seleção através do Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia  

Número de vagas:  80 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã e tarde
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CURSO: ENGENHARIA QUÍMICA

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

Opera no desenvolvimento de processos industriais que 
usam transformações físico-químicas, sendo responsável 
por aperfeiçoar processos e técnicas para obtenção 
de matérias-primas, além de criar e desenvolver 
métodos para produção industrial de bens de consumo. 
Pode também projetar e supervisionar a montagem, 
funcionamento e manutenção das instalações de plantas 
de processos químicos nas mais diversas áreas.
No decorrer do curso, estão presentes disciplinas como 
química, matemática e física. Graças aos recentes 
progressos da biotecnologia, os conhecimentos de 
biologia vêm sendo incorporados ao currículo dos 
engenheiros químicos. A partir do terceiro ano, essas 
disciplinas passam a ser aplicadas a processos físico-
químicos, nos quais o aluno identifica e aprende as 
reações, a projetar equipamentos relacionados com as 
diversas transformações que ocorrem na indústria química 
e a analisar e purificar compostos químicos. As aulas em 
laboratório ocupam parte significativa da carga horária e 
são fundamentais para o estudante se familiarizar com 
os equipamentos industriais e se preparar para enfrentar 
problemas reais de uma fábrica.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química e Matemática.

Habilidades:

• Determinar processos de produção;
• Planejar e supervisionar operações industriais;
• Reciclar e tratar resíduos industriais;
• Criar produtos na indústria química, petroquímica e 

de alimentos;
• Determinar a logística de estocagem e movimentação 

de materiais;
• Desenvolver tecnologias limpas.
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Área de Atuação:

• Operar em estações de tratamento de água;
• Indústrias químicas;
• Indústrias petroquímicas;
• Indústrias de processamento de alimentos;
• Indústrias de celulose e papel;
• Professor em cursos técnicos;
• Pesquisador em centros de pesquisa público ou 

privados.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração: 5 anos 

Forma de Ingresso: Vestibular

Número de vagas: 70 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã, tarde e noite



146

O PETRÓLEO E AS PROFISSÕES VINCULADAS

CURSO: ENGENHARIA DE MATERIAIS 

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

É um ramo voltado para a pesquisa de materiais e de 
novos usos industriais para os materiais já existentes, se 
responsabilizando por todo o processo que vai  da seleção 
da matéria-prima e definição dos métodos de produção á 
utilização do material.
Atua na gestão, supervisão e orientação técnica de 
projetos e processos de produção, transformação e uso de 
materiais. Esse profissional cria e pesquisa materiais, como 
plásticos, resinas, cerâmicas e ligas metálicas. Aperfeiçoa 
suas propriedades e estabelece novas combinações, que 
resultam em produtos inéditos. Ele também estuda as 
diversas opções de aplicação de materiais já conhecidos 
em diversos tipos de produto. Esse engenheiro se 
responsabiliza pela seleção da matéria-prima, pela 
definição dos métodos de produção e pela utilização do 
material. Podem ser boas as perspectivas de trabalho em 
indústrias petroquímicas, siderúrgicas e automobilísticas 
e no desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de 
plásticos.
Depois da formação básica, no terceiro ano o aluno precisa 
fazer a opção por uma das três especializações: cerâmicas, 
metais ou polímeros. A partir daí o currículo enfatiza as 
disciplinas relacionadas com a escolha que tiver sido feita. 
Boa parte da carga horária é passada em laboratório, onde 
o aluno se familiariza com as propriedades e as aplicações 
desses materiais. 

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química e Matemática.

Habilidades:

• Criar compostos de borracha, resinas, plásticos e 
acrílicos para aplicação na indústria;

• Desenvolver ligas metálicas;
• Gerenciar a produção
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Área de Atuação: 

• Indústria petroquímica
• Indústria automobilística;
• Consultor e prestador de serviços relacionados com 

a área biomédica;
• Pesquisador na área biomédica, para criar novos 

materiais a serem implantados.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração: 2 anos 

Forma de Ingresso:
Exame de Seleção através do Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia  

Número de vagas: 80 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Tarde e noite

CURSO: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

O engenheiro de computação é o profissional formado 
para construir e projetar sistemas que integram hardware 
e software de computadores e periféricos. 
O curso traz as matérias básicas de engenharia, linguagens 
de programação, eletrônica, circuitos elétricos, circuitos 
lógicos, banco de dados e redes de computadores. No final 
do curso, o discente faz um estágio supervisionado, tendo, 
dessa forma, a oportunidade de cursar disciplinas eletivas 
que direcionem sua formação para uma área específica da 
profissão, como por exemplo a criação de softwares. No 
projeto de conclusão de curso, ele desenvolve hardwares 
ou aplicativos para um sistema de computação.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química e Matemática.
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Habilidades:

• Projetar sistemas de software para automação 
industrial e telecomunicações;

• Encontrar soluções eficientes, seguras e confiáveis;
• Projetar robôs, sistemas digitais e computadorizados 

para fábricas;
• Planejar e coordenar ações para a comercialização de 

equipamentos de informática;
• Gerenciar redes de computadores em grandes 

empresas e dar assistência a elas.

Área de Atuação:

• Indústrias de informática;
• Órgãos públicos;
• Consultorias;
• Em fábricas, projetando sistemas digitais e 

computadorizados, como linhas de produção e 
máquinas.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração: 2 anos 

Forma de Ingresso:
Exame de Seleção através do Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia  

Número de vagas: 80 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã e tarde
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CURSO: ENGENHARIA CIVIL

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

É um profissional de fundamental importância para o 
desenvolvimento do país. Isso por estar por trás de obras 
como ruas e estradas asfaltadas, shopping centers, pontes, 
saneamento, esgotos, portos, aeroportos, barragens e 
estações de tratamento de água.
É responsável por projetar, gerenciar e acompanhar 
todas as etapas de uma construção ou reforma. Sua 
atuação inclui a análise das características do solo, o 
estudo da insolação e da ventilação do local e a definição 
dos tipos de fundação. Com base nesses dados, o 
profissional desenvolve o projeto, especificando as redes 
de instalações elétricas, hidráulicas e de saneamento do 
edifício e definindo o material que será usado. No canteiro 
de obras, chefia as equipes de trabalho, supervisionando 
prazos, custos, padrões de qualidade e de segurança. Cabe 
a ele garantir a estabilidade e a segurança da edificação, 
calculando os efeitos dos ventos e das mudanças de 
temperatura na resistência dos materiais. Ele também 
pode dedicar-se à administração de recursos prediais, 
gerenciando a infraestrutura e a ocupação de um edifício.
Durante o curso, disciplinas como matemática, física, 
estatística, desenho e lógica são o forte do currículo. 
Portanto, prepare-se para exercitar suas habilidades em 
cálculo e desenho. Há atividades em laboratório e matérias 
das áreas de administração e economia que ensinam 
técnicas e métodos de gerenciamento de projetos e 
equipes. Nos três anos finais, o aluno cursa disciplinas mais 
ligadas às áreas de especialização escolhidas: estruturas, 
construção civil, hidráulica e saneamento, transportes ou 
geotecnia.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química e Matemática.
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Habilidades:

• Projetar sistemas de software para automação 
industrial e telecomunicações;

• Encontrar soluções eficientes, seguras e confiáveis;
• Projetar robôs, sistemas digitais e computadorizados 

para fábricas;
• Planejar e coordenar ações para a comercialização 

de equipamentos de informática;
• Gerenciar redes de computadores em grandes 

empresas e dar assistência a elas.

Área de Atuação:

• Indústrias de informática;
• Órgãos públicos;
• Consultorias;
• Em fábricas, projetando sistemas digitais e compu-

tadorizados, como linhas de produção e máquinas.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração: 5 anos 

Forma de Ingresso: Exame de Seleção  

Número de vagas: 100 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã, tarde e noite
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CURSO: ENGENHARIA AMBIENTAL

NÍVEL: Formação

DESCRIÇÃO:

É um profissional fundamental importância para o 
desenvolvimento do país devido à sua função estar 
relacionada ao desenvolvimento de obras físicas, 
como prédios, ruas, etc. Esse profissional desenvolve o 
acompanhamento de projetos de construção ou reforma 
e realiza o gerenciamento do mesmo, explicitando o 
material a ser usado em redes de instalações hidráulicas, 
elétricas e de saneamento do edifício. É o chefe de 
equipe em canteiro de obras, tendo a responsabilidade 
de supervisionar prazos, custos, padrões de qualidade 
e de segurança. Cabe a ele garantir a segurança e a 
estabilidade da edificação, mensurando a resistência dos 
materiais frente aos impactos dos ventos e das mudanças 
de temperatura. O engenheiro civil também pode dedicar-
se à gerenciar  e administrar recursos prediais ligados a 
infraestrutura e a ocupação de um edifício.
Durante o curso, disciplinas como matemática, física, 
estatística, desenho e lógica são o forte do currículo. 
Também são incluídas no currículo atividades em 
laboratório. Nos três anos finais, o aluno cursa disciplinas 
mais ligadas às áreas de especialização escolhidas: 
estruturas, construção civil, hidráulica e saneamento, 
transportes ou geotecnia.

Disciplinas 
Fundamentais:

Física, Química, Matemática e Biologia. 
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Habilidades:

• Analisar as características do solo, estudo da insolação 
e ventilação para receber uma obra civil;

• Ser responsável por obras de construção civil
• Fazer o projeto e construir obras de saneamento 

básico, como redes de captação e distribuição de 
águas e estações de tratamento deles;

• Projetar, gerenciar e executar reservatórios, canais, 
obras de barragens, sistemas de irrigação, drenagem 
ou obras costeiras;

• Construir, reformar ou projetar grandes instalações, 
como prédios, estádios esportivos, aeroportos e 
shopping centers.

• Manter em perfeitas condições e estabelecer padrões 
de qualidade a infraestrutura de prédios.

Área de Atuação:
• Construtoras e empreiteiras;
• Empresas de projetos;
• Empresas governamentais.

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Duração: 2 anos 

Forma de Ingresso:
Exame de Seleção através do Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia  

Número de vagas: 50 vagas 

Local: Natal/RN

Turno: Manhã e tarde
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7.3.4 Cursos de Formação Continuada e de Pós-Graduação 
nas Áreas de Interesses dos Setores de Petróleo & Gás, 
Petroquímica e Biocombustíveis

A palavra de ordem é qualificação profissional. Vagas de 
trabalho existem, porém o gargalo enfrentado pelas empresas desses 
setores reside na escassez de profissionais qualificados. As principais 
organizações petrolíferas, petroquímicas e de biocombustíveis 
que atuam em nosso país enxergam na qualificação profissional o 
ingrediente perfeito para suprir sua necessidade por mão de obra 
especializada.

Essa combinação é idealizada para atingir a excelência nos bens 
produzidos e nos serviços prestados em meio à competitividade do 
mercado atual, ou seja, para os candidatos que possuem qualificação 
profissional, essa é a porta de entrada para concorrer às vagas de 
emprego em um dos três setores em questão. 

A remuneração é acima da média praticada por outros setores 
da economia e há perspectivas de crescimento para galgar cargos mais 
elevados dentro da hierarquia organizacional. Em algumas empresas, 
há o incentivo para continuar os estudos ou aprofundar-se numa 
determinada área, assim como existem benefícios aos colaboradores 
por meio de planos de pensão, planos de saúde, entre outros. Os 
planos de benefícios variam de empresa para empresa.

Para qualificar-se existem três formas de especialização: por meio 
de cursos de formação inicial e/ou continuada ou de pós-graduação. 
Todos têm como objetivo atualizar, ampliar e formar profissionais ou 
pesquisadores numa área de concentração de interesse dos setores 
de petróleo & gás, petroquímica e biocombustíveis. 

Com relação aos cursos de formação profissional inicial, estes 
são voltados para alunos de nível médio concluído, enquanto que 
os de formação profissional continuada são destinados aos alunos 
egressos de cursos técnicos; e, por fim, os cursos de pós-graduação, 
seja especialização, mestrado ou doutorado, são destinados para 
alunos concluintes do ensino superior.

O diploma ou certificado de conclusão desses cursos visa 
conferir aos alunos um diferencial frente aos demais, uma vez que 
sua finalidade é de transferir conhecimentos teóricos e práticos que 
serão aplicados na vida profissional e/ou científica do profissional. 
Algumas vantagens identificadas em dedicar mais meses ou anos aos 
estudos são:
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• Maior interesse das empresas em contratar profissionais 
com uma expertise definida: ou seja, maior chance 
de empregabilidade e de aceitação por parte dos 
empregadores;

• Vantagem competitiva em processos seletivos tanto para 
organizações públicas quanto para as privadas;

• Adicional ou Gratificação Salarial para títulos de 
especialista, mestre ou doutor;

• Para quem deseja mudar de área é uma boa alternativa 
realizar os cursos de formação continuada, já que duram 
menos tempo em relação aos cursos técnicos;

• Atualização, ampliação e reciclagem de conhecimento;
• Desenvolver, aprofundar ou realizar pesquisas científicas e 

tecnológicas.

O interesse das empresas dos setores de Petróleo & Gás, Petroquímica 
e Biocombustíveis por mão de obra qualificada, em específico aos 
profissionais com algum curso de especialização, tem crescido ano a 
ano. Tal aumento é atribuído sobretudo às inovações tecnológicas e de 
novos processos de produção e gestão que as empresas vêm sofrendo 
neste último século. Para acompanhar essas transformações, vários 
cursos de especialização foram criados para atender à necessidade 
do mercado em absorver profissionais qualificados em áreas críticas 
ou com iminência por desenvolvimento científico ou/e tecnológico: 
quanto mais específica é a área, maior a procura das empresas em 
contratar o profissional que domina os conhecimentos técnicos e 
teóricos de sua especialidade. 
Em decorrência da alta complexidade de sua estrutura de produção 
e gestão, várias empresas desses setores têm demandado por 
profissionais com habilitações técnicas bastante específicas, como: 
operador de sonda, técnicos em líquidos penetrantes, operador 
de tubulações, caldeireiro, mestres ou doutores em engenharia e 
geologia de reservatórios de exploração de petróleo e gás natural, 
automação na indústria de petróleo e gás natural, engenharia 
química de petróleo, gás e energia renováveis, entre outras áreas de 
concentração.
Confira abaixo a listagem de cursos de formação inicial, continuada e 
de pós-graduação oferecidos pelas Instituições de ensino localizadas 
no Estado do Rio Grande do Norte. Para mais informações basta 
acessar o link referente a cada curso e para conhecer um pouco mais 
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sobre cada um deles. Ressalta-se que as informações apresentadas no 
quadro 13 foram elaboradas com base nas informações disponíveis 
nos sítios eletrônicos da UFRN, IFRN e do SENAI/RN.

Tabela 10 – Cursos de formação inicial e continuada e de pós-graduação 
oferecidos pelas Instituições de Ensino localizadas no Rio Grande do Norte

CURSO LOCAL NIVEL MAIORES INFORMAÇÕES

Líquidos Penetrantes Natal – CTGASER
Formação 

Continuada - 
Médio

http://www.rn.senai.br/
index.php?option=com_co
ntent&view=category&id=
645:liquidos-penetrantes-

lp&Itemid=57&layout=default

Mecânico de 
Manutenção de 

Sonda
Mossoró – CETIB Formação 

Inicial - Médio

http://www.rn.senai.br/
index.php?option=com_co
ntent&view=category&id=4
07:mecco-de-manuten-de-

sonda&Itemid=57&layout=default

Operador de Sonda 
de Produção Mossoró – CETIB Formação 

Inicial - Médio

http://www.rn.senai.br/
index.php?option=com_co
ntent&view=category&id=3
22:operador-de-sonda-de-

produ&Itemid=57&layout=default

Soldador de 
estrutura – Processo 

MAC

Natal – CTGASER 
Mossoró – CETIB

Formação 
Inicial - Médio

http://www.rn.senai.br/index.
php?option=com_content&
view=category&id=590:sold
ador-de-estrutura-processo-

mag&Itemid=57&layout=default

Soldador Elétrico – 
Tubulação

Natal – CTGASER 
Mossoró – CETIB

Formação 
Inicial - Médio

http://www.rn.senai.br/index.
php?option=com_content&view=
category&id=424:soldador-elico-

tubula&Itemid=57&layout=default

Instalador de 
tubulações – 
Caldeiraria

CETCCRC - 
NATALR/N

Formação 
Inicial - Médio

http://www.rn.senai.br/index.
php?option=com_content&view
=category&id=396:instalador-de-

tubulas-caldeiraria&Itemid=57&lay
out=default
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Segurança na 
Operação de 

Caldeiras NR 13

CTGAS-ER - NATAL 
RN CETIB - 
MOSSORO

Formação 
Inicial - Médio

http://www.rn.senai.br/index.
php?option=com_content&
view=category&id=596:aper
feicoamento-em-seguranca-
na-operacao-de-caldeiras-

nr13&Itemid=57&layout=default

Instrumentista 
Industrial

CTGÁS-ER - natal 
rn

Formação 
Inicial - Médio

http://www.rn.senai.br/index.
php?option=com_content&view=c
ategory&id=397:instrumentista-ind
ustrial&Itemid=57&layout=default

Inspeção de 
Equipamentos

CTGAS-ER - natal 
rn

Formação 
Inicial - Médio

http://www.rn.senai.br/index.
php?option=com_content&view=c
ategory&id=523:inspe-de-equipam
entos&Itemid=57&layout=default

Operador de Sonda 
de Perfuração (com 
trabalho em altura)

IFRN – CAMPUS 
MOSSORÓ

Formação 
Continuada - 

Médio

http://portal2.ifrn.edu.br/mossoro/
cursos/prestacao

Práticas do 
Operador de Sonda 

de Produção

IFRN – CAMPUS 
MOSSORÓ

Formação 
Continuada - 

Médio

http://portal2.ifrn.edu.br/mossoro/
cursos/prestacao

QSMS IFRN – CAMPUS 
MOSSORÓ

Formação 
Continuada - 

Médio

http://portal2.ifrn.edu.br/mossoro/
cursos/prestacao

Microstation 2D   IFRN – CAMPUS 
MOSSORÓ

Formação 
Continuada - 

Médio

http://portal2.ifrn.edu.br/mossoro/
cursos/prestacao

AUTOCAD 3D IFRN – CAMPUS 
MOSSORÓ

Formação 
Continuada - 

Médio

http://portal2.ifrn.edu.br/mossoro/
cursos/prestacao

Engenharia Elétrica 
e de Computação UFRN MESTRADO E 

DOUTORADO
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/

public/programa/portal.jsf?id=103
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Ciência e Engenharia 
de Petróleo UFRN MESTRADO E 

DOUTORADO
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/

public/programa/portal.jsf?id=2598

Ciência e Engenharia 
de Materiais UFRN MESTRADO E 

DOUTORADO
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/

public/programa/portal.jsf?id=68

Engenharia da 
Produção UFRN MESTRADO http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/

public/programa/portal.jsf?id=105

Engenharia Química UFRN MESTRADO E 
DOUTORADO

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/
public/programa/portal.jsf?id=106

Química UFRN MESTRADO E 
DOUTORADO

http://www.ppgq.ufrn.br/php/
index.php

Sistemas e 
Computação UFRN MESTRADO E 

DOUTORADO
http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/

public/programa/portal.jsf?id=73

Geodinâmica e 
Geofísica UFRN MESTRADO E 

DOUTORADO

http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/
public/programa/portal.jsf?lc=pt_

BR&id=325

Fonte: elaborado pelos autores com base em uma compilação de informações 
contidas nos sítios eletrônicos do SENAI/RN, UFRN e IFRN.

Por momento vamos ficar por aqui! Lembrem-se que vocês 
podem entrar em contato conosco pelas redes sociais e pelo próprio 
site do PETROTEC, onde existe uma equipe treinada para tirar dúvidas 
e oferecer um feedback para eventuais questões levantadas no correr 
deste processo informativo.
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Este livro apresenta, de forma simples e objetiva, 
os principais conceitos relativos à pesquisa e 
produção de petróleo, Gás e Biocombustível e 
as profi ssões relacionadas com a atividade. O 
objetivo é despertar o interesse de alunos do 
ensino médio pelo tema e ajuda-los a identifi car 
a profi ssão de sua vocação e as instituições de 
ensino que ministram os cursos.
Para alcançar os objetivos propostos, dividimos 
o livro em sete capítulos, a saber: Geologia do 
Petróleo; O Refi no do Petróleo e a Relação com 
os Subprodutos de Mercado; Licenciamento 
Ambiental para Atividade Petrolífera On-Shore; 
O Petróleo e as Novas Tecnologias (Robótica; 
Eletrônica Etc.); O Petróleo no Nosso Dia a 
Dia; A Trajetória do Petróleo no Rio Grande do 
Norte; O Petróleo e as Profi ssões Vinculadas: 
Oportunidades no Rio Grande do Norte.
Mantemos, e divulgamos neste livro, nosso 
site, fone, facebook, twitter e e-mail para trocar 
experiências, fazer esclarecimentos, realizar 
palestras, exposições e aulas de campo visando 
ampliar as oportunidades e deslumbrar novos 
horizontes para os futuros profi ssionais que 
suprirão as necessidades do Brasil nesse setor.



e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

com a publicação da Revista da ETFRN, 

Revista Holos, em formato impresso e, 
posteriormente, eletrônico. Em 2004, 
foi criada a Diretoria de Pesquisa que 
fundou, em 2005, a editora do IFRN. 
A publicação dos primeiros livros da 

professores para auxiliar os estudantes 
nas diversas disciplinas e cursos. 

editorial cuja qualidade é prioridade, 
a Editora do IFRN, na sua função de 
difusora do conhecimento já contabiliza 
várias publicações em diversas áreas 




