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RESUMO: O setor de petróleo no estado do Rio de Janeiro (RJ) ganha notoriedade diante da 

descoberta da Bacia de Campos, altamente produtiva e rentável ao estado. Os retornos advindos 

da indústria petrolífera do RJ colocam o estado em posição de destaque, mas, ainda assim, a 

pesquisa acadêmica e científica na área econômica se encontra escassa. O propósito deste artigo 

é analisar a importância do setor de petróleo na economia do estado, avaliando o histórico de 

pesquisas e o desempenho da indústria nos indicadores acadêmicos, com base em uma análise 

bibliométrica. Devido à importância de entender o tema e suas tendências futuras, essa pesquisa 

utilizou-se da bibliometria e das redes elaboradas pelo software CiteSpace. A base de dados foi 

construída a partir da pesquisa na Web of Science, a qual resultou em um total de 1779 artigos 

únicos, para o período de 1960 a 2000, e 2000 a 2022. Dessa forma, os resultados demonstraram 

a importância de autores como James D. Hamilton, como o mais citado. Além disso, as 

categorias de pesquisa de Indústria Petrolífera e Energia e Combustíveis se mostraram as mais 

relevantes em termos de número de publicações. Foram destacadas as revistas e publicações 

mais citadas. Países como Estados Unidos da América e China foram apontados como os que 

mais produzem, além da rede de concorrência de palavras-chave demonstrar o uso mais 

frequente de termos como ‘petróleo’, ‘empresas de petróleo’, ‘choques endógenos’ e ‘canários 

econômicos’. 

Palavras chave: indústria, petróleo, economia, Rio de Janeiro.  

Área: 7 - Infraestrutura, transporte, energia, mobilidade e comunicação 

 



ABSTRACT: The oil sector in the state of Rio de Janeiro (RJ) has gained notoriety with the 

discovery of the Campos Basin, highly productive and profitable for the state. The returns from 

the RJ oil industry place the state in a prominent position, but even so, academic and scientific 

research in the economic area is scarce. The purpose of this article is to analyze the importance 

of the oil sector in the state's economy, evaluating the history of research and the industry's 

performance in academic indicators, based on a bibliometric analysis. Due to the importance 

of understanding the theme and its future trends, this research used bibliometry and networks 

developed by the CiteSpace software. The database was built from the Web of Science search, 

which resulted in a total of 1779 unique articles, for the period from 1960 to 2000, and 2000 to 

2022. Thus, the results demonstrated the importance of authors such as James D. Hamilton, as 

the most cited. In addition, the research categories of Oil Industry and Energy and Fuels proved 

to be the most relevant in terms of number of publications. The most cited journals and 

publications were highlighted. Countries such as the United States of America and China were 

pointed out as the ones that produce the most, besides the co-occurrence network of keywords 

showed the most frequent use of terms such as ‘oil’, ‘oil companies’, ‘endogenous shocks’ and 

‘economic scenarios’. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A descoberta de combustíveis fósseis em meados do século XIX corroborou para uma 

série de avanços científicos e tecnológicos até o presente. Tratando especificamente do 

petróleo, evidências mostram que sua indústria contribui positivamente a partir da estabilidade 

e crescimento que advém da atividade - isto é, trata-se de uma característica singular do setor 

que, ao se relacionar diretamente com diversas questões pertinentes ao desenvolvimento 

econômico e científico, destaca os países que contém bacias petrolíferas, como o Brasil (LEITE 

et al, 2006).  

Tal destaque se confirma em função da viabilidade financeira da utilização do 

combustível, assim como sua característica altamente estratégica junto ao desenvolvimento de 

pesquisas, uma vez que essas podem garantir a estrutura e a tecnologia de ponta necessárias 

aos procedimentos próprios da indústria petrolífera, desde a extração do recurso até o pleno 

uso energético. Ainda nesses termos, o setor de petróleo é igualmente importante por sua “mola 

propulsora do desenvolvimento”, visto que o efeito de sua produção é multiplicador e 

transborda para os demais setores (PIQUET et al, 2016).  

Há de se avaliar, ainda, que a análise interna ao país demonstra suas particularidades, 

mas, externamente, o setor de petróleo mantém sua participação ímpar na determinação de 

políticas de preços, posição geopolítica e inserção global de um país (PESSANHA, 2015). A 

influência nos pontos citados é capaz de trazer uma série de mudanças referentes às novas 

territorialidades, como metropolização dos espaços, além de demais questões sociais, urbanas 



e regionais (LENCIONI, 2015). Esses são fatores capazes de causar transformações na 

dinâmica socioespacial, o que traz à discussão pontos pertinentes à análise com enfoque social 

acentuado. Ou seja, a indústria petrolífera numa sociedade não somente demonstra seu 

potencial econômico, mas também acrescenta novas questões à forma organizacional da 

população ao redor, junto à sua integração com outros setores e implicações advindas da nova 

relação que se estabelece a partir dela. Tais implicações podem se relacionar com resultados 

diversos, sejam estes positivos ou negativos.  

 Diante disso, é necessário mencionar que uma outra questão pertinente à indústria 

petrolífera é a contribuição em fatores socioeconômicos, como os referentes à renda e emprego. 

Sua substancialidade para o desenvolvimento amplo está conectada com a intenção de 

estabelecer a indústria como um setor precursor na adoção de novas tecnologias - 

especialmente no caso brasileiro, cuja referência é analisada com o exemplo da Petrobrás. 

Paralelamente se considera sua característica intensiva em capital e em mão de obra (SOUZA 

e TERRA, 2015).  

Logo, a menção à discussão sobre os fatores sociais está diretamente relacionada às 

questões urbanas e regionais dos municípios que concentram atividades de indústria petrolífera, 

como explicitado anteriormente. No caso do Rio de Janeiro (RJ), Souza e Terra (2015) 

descrevem a dependência de mão de obra exógena, com trabalhadores imigrantes e pendulares, 

nos municípios da Baixada Litorânea do RJ, tais como Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, 

Cabo Frio e Rio das Ostras, além dos municípios do Norte Fluminense, como Campos dos 

Goytacazes, Carapeus, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã e São João da Barra. A dinâmica 

socioespacial das cidades são, portanto, alteradas devido à atividade desempenhada nestes 

lugares - um fator importante na análise do setor de petróleo no Rio de Janeiro.  

Neste sentido, pode-se destacar a temporalidade das mudanças na região. Em 1974, a 

instalação da Petrobrás em Macaé, por exemplo, marcou uma alteração estrutural significativa 

no município, principalmente aquelas referentes à estrutura ocupacional, acompanhada da 

redução do emprego agrícola e aumento da oferta empregatícia nos setores secundário e 

terciário, fruto do desenvolvimento da indústria. Segundo Souza e Terra (2015), à época, isso 

recairia para uma alternativa à forma de garantir a especialização de mão de obra necessária ao 

desempenho da atividade: a estrangeirização da força de trabalho na indústria petrolífera, em 

um primeiro momento, pela própria seletividade do mercado de trabalho - o que justifica a 

mudança estrutural nas cidades. Para os autores, a contratação de mão de obra externa traz à 

análise a ideia da garantia de um fator essencial para a produção, mas que é dada de forma 

exógena e, por conseguinte, forma um nível de dependência. Considera-se, ainda, que tal 



modificação não esteve atrelada a políticas públicas que mantivessem organizadas as seleções 

para o trabalho, tampouco buscou incentivo à formação da população local para desenvolver a 

atividade recém descoberta no estado. Essa é uma questão fundamental da análise da 

importância do setor de petróleo no RJ: A transferência de mão de obra e tecnologia do exterior 

deu característica própria ao processo acelerado do estado.  

Cabe mencionar a concentração populacional nos municípios que abrangem a Bacia de 

Campos. Neste ponto, a avaliação sobre a concentração da população urbana devido ao 

crescimento das atividades industriais é vista por Faria (1983) como próprias ao processo de 

urbanização, já vistas na Teoria do Lugar Central de Walter Christaller (1933).  

Tais tópicos são mencionados com a intenção de resumir e introduzir, brevemente, o 

ponto de partida para analisar a importância do setor de petróleo para a Economia do Estado 

do Rio de Janeiro, que circunscreve diversos pontos imprescindíveis para a discussão - tanto 

relativos ao desenvolvimento industrial, como regional e social. O crescimento econômico, a 

estabilidade da atividade industrial, as mudanças estruturais, regionais e socioeconômicas, 

além da alteração das características da mão de obra, atrelada à movimentação e mobilidade 

nas cidades impactadas pela atividade petrolífera, são algumas das funções com participação 

direta do setor de petróleo no Rio de Janeiro.  

Ao intencionar a elaboração de uma análise fidedigna da importância do setor para a 

Economia do Estado do Rio de Janeiro, este trabalho busca exemplificar, em termos quali e 

quantitativos, a produção acadêmica do setor de petróleo no Rio de Janeiro, além daqueles que 

engloba a temática. Para assegurar a consecução deste objetivo, utiliza-se a análise 

bibliométrica como metodologia. E, assim, o trabalho será organizado da seguinte forma: a 

presente introdução, seguida da revisão bibliográfica, metodologia e desenvolvimento de 

análise, com a conclusão ao final.  

 

2. PETRÓLEO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 Em 1977, a descoberta da Bacia de Campos na região norte do estado do Rio de Janeiro 

(RJ) trouxe um importante fator econômico à vista para a produção de petróleo no Brasil. A 

partir da descoberta e do trabalho em prol de seu desenvolvimento, a intensidade em tecnologia 

e forte apoio estatal transformaram o Rio de Janeiro no estado responsável por 80% da 

produção petrolífera nacional, seguido da classificação como o maior produtor e exportador do 

insumo em óleo do país (PEREIRA et al, 2021). Neste sentido, pode-se considerar a extensão 



territorial da Bacia de Campos que, por sua magnitude, se expande até o estado do Espírito 

Santo, com aproximadamente 100.000 km² de área estimada.1   

Porém, sua importância não se visualiza apenas no cenário nacional, mas também no 

regional. Segundo Cabral et al (2016), o setor de petróleo é o único setor chave da economia 

do Rio de Janeiro, e isto inclui sua capacidade de oferta e necessidade de consumo no restante 

do Brasil com efeito transbordamento. Essa característica se distingue a depender do ano de 

análise. A partir da utilização de insumo-produto, os resultados encontrados pelo estudo de 

Pereira et al (2021) demonstram que o setor petrolífero do Rio de Janeiro se destaca em 2008 

por sua influência pelo lado da demanda, enquanto 2011 tem influência na oferta de insumos.  

 Nesses termos, cabe considerar os efeitos no desenvolvimento econômico e social do 

estado do RJ diante da descoberta. O ganho de dinamismo com a exploração petrolífera e a 

necessidade de mobilidade para a massa empregatícia do setor transformam tanto os resultados 

obtidos da atividade e a transferência intensiva de recursos para o custeio, como a dinâmica 

regional pós-crescimento. Por isso, a região onde se localiza a Bacia de Campos é fortemente 

influenciada por isso, devido à reestruturação produtiva dos municípios que a circundam e à 

elevação da renda destinada a esses locais. Sendo esses os municípios da Baixada Litorânea e 

Norte Fluminense, a região conta com compensações financeiras dos royalties e participações. 

Em específico, a destinação dos recursos são direcionadas a Arraial do Cabo, Armação dos 

Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras (Baixada Litorânea), além de Carapeus, 

Campos dos Goytacazes, Macaé, Quissamã e São João da Barra (Norte Fluminense). Na Figura 

1 a seguir, pode-se visualizar a localização dos municípios citados acima.  

 

Figura 1: Municípios fluminenses produtores de petróleo pertencentes à Bacia de Campos.  

 
1 Para mais detalhes sobre a formação geológica da Bacia de Campos, consultar Castro e Picolini 

(2014).  



 

Fonte: Souza e Terra (2018), Malhas Municipais, IBGE, 2010.  

Ao destacar a característica litorânea dos municípios, ressalta-se outro importante fator 

da produção petrolífera no estado do Rio de Janeiro: a produção de petróleo e gás na Bacia é 

feita em alto mar (off shore), com grandes volumes extraídos que compuseram 81% da 

produção nacional até 2005. Em 2019, o percentual se mantém em 71%, e a queda pode ser 

comparada com a produção do insumo em São Paulo, que tem crescido nos últimos anos (ANP, 

2020).2 A expressividade da produção off shore desta região e seu destaque frente à produção 

nacional - com compensação no comércio exterior - tornou a região da Bacia propensa à 

alterações de dimensões do espaço econômico e sua inserção mundial. Para fins de 

visualização, a exploração off shore pode ser vista na Figura 2 a seguir.  

 

Figura 2: Produção off shore da Bacia de Campos.  

 
2 Disponível em: Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural — Português (Brasil) (www.gov.br) 

https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletins/boletim-mensal-da-producao-de-petroleo-e-gas-natural


 

Fonte: EGLER; PIRES DO RIO, 2009. ANP. 

 

No entanto, a região nem sempre teve destaque pela produção de petróleo, uma vez que 

a indústria salineira no Norte Fluminense tornou-se eminente no contexto anterior à queda da 

década de 1970.  

Antes de se tornarem produtores de petróleo, os municípios da Baixada 

Litorânea se destacavam, no cenário econômico nacional, pelo 

desenvolvimento da atividade salineira, com a presença de empresas de 

grande porte como Companhia Salinas Perynas, Refinaria Nacional do Sal 

(rns) e Companhia Nacional de Álcalis (cna). Já os municípios do Norte 

Fluminense destacavam-se pela forte presença da indústria sucroalcooleira, 

sendo esta, com maior peso no PIB estadual comparativamente àquela.  

Nos anos 1970 as indústrias salineira e sucroalcooleira entram em decadência, 

por motivos diversos, os quais não discutiremos aqui. Este momento coincide 

com a descoberta de petróleo na Bacia de Campos, em 1973; a instalação da 

sede operacional da Petrobras em Macaé, em 1974; e o início das atividades 

de exploração, em 1977, e marca o início de um novo ciclo econômico 

regional.  

O enfraquecimento da agroindústria salineira e sucroalcooleira provocou a 

perda de dinamismo de importantes ramos da cadeia produtiva nestas regiões, 

reverberando nas demais atividades de comércio e serviços. A decadência 

desses setores gerou um contingente de mão de obra desempregada, pouco 

qualificada, e incapaz de ser absorvida pelo setor petrolífero. 

(SOUZA E TERRA, 2018, p. 159). 

 

Diante disso, tem-se que a alteração de indústria-motor da região e a reestruturação 

produtiva trouxeram impactos à dinâmica espacial e à própria organização da sociedade. A 



implicação direta na sociedade da nova implantação daria ao Estado novas responsabilidades, 

desde a formulação de políticas industriais até políticas públicas para utilização dos recursos 

advindos dos royalties e participações especiais. No entanto, a corrente aplicada na política 

econômica governamental após o Consenso de Washington mudou a direção e o formato da 

atuação do governo no período a partir de 1990, como descrevem Lumbreras e Piquet (2020).  

“(...) após o Consenso de Washington, em 1989, prevaleceram as orientações 

dos organismos internacionais, tais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e o Banco Mundial, argumentando que os riscos associados às 

tentativas de corrigir as falhas de mercado por meio de políticas públicas eram 

elevados, sendo mais seguro se abster da intervenção, momento em que 

muitos países começaram a desfazer suas políticas industriais (TORDO et al., 

2013). Cabe ressaltar que, apesar de as nações desenvolvidas defenderem a 

liberalização econômica como a melhor maneira de fomento ao crescimento 

econômico e ao bem-estar social, a maior parte delas implantam políticas 

industriais (FERRAZ; PAULA; KUPFER, 2013). Inclusive, Nester (1997 

apud LIN; MONGA, 2013) salienta que a posição competitiva de cada 

empresa norte-americana é afetada pela política do governo, e que sua grande 

indústria é extremamente envolvida e dependente do mesmo. 

(LUMBRERAS; PIQUET, 2020, p. 60) 

 

A contradição do discurso sobre a intervenção do Estado na formulação de políticas 

industriais, certamente, traz implicações ao trabalho empenhado no setor e ao espaço onde se 

localizam as bacias. Na análise voltada à indústria petrolífera e exploração de recursos naturais 

finitos, trabalhos de Williamson (1985) e North (1991) mostram que o papel do Estado como 

agente fortalecedor da regulação manifesta sua importância em decisões amplas, mas 

principalmente na busca pelo progresso técnico, direcionamento das políticas das regiões, e 

inovação tecnológica almejada pelos governos. Um estudo de Egler e Pires do Rio (2009) 

demonstra a argumentação teórica desta linha da seguinte forma.  

Concorda-se com a argumentação de Cumbers, Mackinnon e McMaster 

(2003) sobre os aportes neoinstitucionalistas, que constituem abordagem 

integrada à perspectiva dinâmica, não priorizarem uma escala específica, mas, 

ao contrário, consideram as regiões produzidas e reproduzidas pela ação de 

organizações e instituições. Esse aspecto é bastante relevante quando 

observa-se que as demandas sociais por infra-estrutura e a necessária 

expansão da economia, apresentam-se bastantes desiguais segundo as regiões 

do país. Quando analisamos a exploração de recursos naturais, as relações 

entre instituições, organizações e território assumem especificidades na 

estrutura produtiva desses espaços e, consequentemente, formas também 

específicas de governança local. Neste artigo, entende-se governança como a 

capacidade política de intermediar as negociações entre agentes públicos e 

privados envolvidos no sistema produtivo.  

(EGLER; PIRES DO RIO, 2009, p. 2).  

 

Neste ponto, os autores ainda afirmam que, no que diz respeito ao progresso 

tecnológico, uma produção de petróleo consolidada é possível à medida que um aumento 



tecnológico se apropria do processo produtivo, diante do aumento de poços nas águas 

profundas e ultraprofundas (EGLER; PIRES DO RIO, 2009). Porém, reafirma-se o fato que, 

uma exploração expressiva, como feita na Bacia de Campos, exige progresso a ponto de 

sustentar as instalações necessárias tanto ao mar, quanto à terra. Neste sentido, a produção 

petrolífera para o estado do Rio de Janeiro é vista como um dos setores centrais tanto para  

Por outro lado, o desenvolvimento econômico acelerado - e, consequentemente, sem 

planejamento - do estado contribuiu para que houvesse dependência financeira aos royalties do 

petróleo (FERNANDES, 2006 apud PEREIRA et al, 2021) que, ainda que seja um elemento 

de comercialização nacional e internacional, sua cotação no mercado externo é capaz de trazer 

consequências aos estados dependentes, cujo impacto dos royalties é grande. Considera-se, 

neste ponto, além da instabilidade de preços, a vulnerabilidade do mercado internacional e a 

posição geopolítica dos países produtores (PESSANHA; OLIVEIRA, 2019).  

Neste sentido, a avaliação do cenário internacional mostra que o petróleo 

historicamente configura um elemento caro à industrialização e modernização, junto à 

diversificação das fontes de energia, necessário ao novo padrão de produção e consumo após a 

reforma causada pela globalização. O acesso fácil e de baixo custo ao  petróleo determinou a 

vantagem comparativa dos países que se tornariam competidores assíduos no mercado 

internacional, com possibilidades amplas que dependem de muitos fatores, mas em grande 

parte, da política econômica desempenhada em cada país. No caso brasileiro, Silva e Ferraro 

(2017) observaram que, pela importância do setor e sua participação estratégica na estrutura 

produtiva, o crescimento da indústria petrolífera e da exploração do petróleo no Brasil é 

fundamental à estabilização de empregos na economia, além da transferência de renda - 

evidentemente causada pela ligação entre os setores, que faz com que o investimento no setor 

tenha impacto em todos os setores da economia (SILVA; FERRARO, 2017, p. 10).  

 

3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS E BASE DE DADOS  

 

A análise bibliométrica tem sido cada vez mais utilizada em diversas áreas do 

conhecimento para sistematizar os temas de pesquisa, demonstrando suas dinâmicas, 

tendências e fornecendo uma visão mais ampla do que uma simples revisão bibliográfica. A 

bibliometria oferece um estudo robusto da literatura utilizando métodos matemáticos e 

estatísticos para produzir resultados analíticos quantitativos (CRONIN, 2001; PINTO et al., 

2014). Por meio dessas análises é possível observar redes que conectam diversos autores e 

áreas do conhecimento, sendo um meio de organizar de forma sistemática a literatura existente. 



A metodologia permite identificar tendências emergentes de temas específicos, a identificação 

de teorias centrais e autores com maior produção, além de visualizar a estrutura intelectual de 

determinado campo de pesquisa (PINTO et al., 2014). 

Para empreender uma análise bibliométrica, além de definir uma boa base científica que 

indexe uma ampla gama de revistas e ofereça um material extenso de documentos e referências, 

é necessário utilizar um software adequado para elaboração das redes. Nesse sentido, esse 

trabalho optou por usar o software CiteSpace desenvolvido por Chaomei Chen. O CiteSpace é 

uma ferramenta gratuita e um aplicativo Java que permite a visualização de redes de cocitação 

e possibilita a análise de tendências emergentes em determinada área de pesquisa (CHEN, C., 

2004; CHEN, C., 2006). Além das redes de cocitação de artigos, é possível também empreender 

análises em rede sobre autores, instituições, países, termos, revistas, palavras-chave e 

categorias (CHEN, Y. e WU, 2017). 

Esse trabalho, ao empreender uma análise bibliométrica sobre o tema da importância 

do petróleo para a economia fluminense, propõe-se a contribuir para a literatura no que tange 

à sistematização do tema, tendo em vista que o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de 

petróleo do País, sendo responsável por mais de 75% da produção nacional. Entretanto, há 

algumas limitações nessa abordagem que devem ser apontadas. Podem haver erros na 

abrangência e na coleta dos dados, uma visão generalizada do campo de pesquisa, a necessidade 

de restrição de termos polissêmicos que podem ser errôneos, a prática comum de autocitação 

pelos autores, além de vieses de linguagem e nas bases científicas (HAYASHI, HAYASHI e 

MARTINEZ, 2008; PRADO et al., 2016; MAIA et al., 2019). 

De forma a reduzir vieses nos procedimentos de pesquisa, foi utilizada a estrutura 

esquemática descrita na Figura 3, baseada em Prado et al. (2016), Costa et al. (2017), Chain et 

al. (2018) e Maia et al. (2019). Esta divide os estágios da pesquisa bibliométrica, adaptando 

para o uso de duas bases científicas, assim como em Maia et al. (2019). As bases utilizadas 

foram a Web of Science da Clarivate Analytics e também a Scopus da Elsevier, a fim de 

abranger um número maior de artigos. Através da Figura 3, observa-se a separação do método 

em quatro estágios, cada um subdividido em outros procedimentos. O detalhamento de cada 

estágio de pesquisa será feito nas próximas subseções, de forma a tornar mais transparente e 

reproduzível para futuras pesquisas. 

 

Figura 1 – Resumo da estrutura de análise bibliométrica 



 
Fonte: Baseado em Prado et al. (2016); Costa et al. (2017); Chain et al. (2018) e Maia et al. (2019). 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Visando à análise da produção acadêmica na temática da importância do setor de 

petróleo para o estado do Rio de Janeiro, este trabalho utiliza a análise bibliométrica como 

metodologia principal.  

 A bibliometria, com seu objetivo de ‘aplicar métodos matemáticos e estatísticos aos 

livros e outros meios de comunicação’ (PRITCHARD, 1969) passou a ser amplamente 

empregada para quantificar a produção científica em determinado campo de pesquisa. Com 

este objetivo, o maior interesse em bibliometria trouxe às comunidades científicas publicações 

mais específicas, além de maior acessibilidade à ciência junto aos indicadores que trazem 

implicações às políticas científicas (ANDRES, 2000). 

Ao analisar a produção acadêmica voltada à indústria petrolífera mundial e do Brasil na 

base internacional Web of Science, os resultados encontrados são diversos. A produção 

científica na área de petróleo e gás em economia é expressiva mundialmente, com ligações nas 

áreas de pesquisa que importam à inovação e à área econômica analisada. Como pode ser visto 

adiante na Figura 3, uma instituição ganha destaque, como o Banco Mundial (World Bank).  

•1.1 Identificação da relevância do tema de pesquisa;

•1.2 Verificação da necessidade de uma análise bibliométrica;

•1.3 Definição do escopo e ferramentas para a pesquisa;

•1.4 Escolha das bases de dados.

1. Projeto

•2.1 Definição dos termos, operadores booleanos, rótulos de campo e
filtros para a pesquisa avançada;

•2.2 Seleção dos artigos que fazem parte do tema a partir da leitura dos
resumos.

2. Procedimentos 
de pesquisa

•3.1 Download das referências (no formato de planilha e para uso no 
CiteSpace);

•3.2 Organização da planilha de dados para eliminação dos artigos 
duplicados nas diferentes bases;

•3.3 União dos dados importados das bases distintas;

•3.4 Busca dos artigos completos em pdf, quando disponíveis.

3. Organização 
dos dados

•4.1 Planilha: volume de publicações, citações e áreas de pesquisa;

•4.2 Artigos mais citados e rede de cocitação de referências;

•4.3 Rede de cocitação de autores;

•4.4 Rede de categorias (áreas de pesquisa);

•4.5 Rede de revistas mais citadas;

•4.6 Países com mais publicações e rede de colaboração entre países;

•4.7 Rede de palavras-chave;

4. Produção de 
análises científicas



 

Figura : Ligações de citação na área de Indústria de Petróleo e Gás em economia. 

 

 

Fonte: Web of Science. Elaboração própria.  

 

James D. Hamilton ganha notoriedade nas ligações por suas pesquisas que se dedicam 

a descrever o impacto dos choques do petróleo no mundo, de acordo com seu histórico e a 

performance econômica dos países, principalmente no pós-guerra. Em um estudo de 1985, o 

autor direciona sua análise à conexão entre as grandes crises de petróleo e as recessões que as 

sucederam - algo que justifica, portanto, a importância do petróleo não somente em países 

subdesenvolvidos, mas também em países cuja matriz energética tem base no consumo de 

petróleo.  

Na análise que cita o Brasil, os resultados são marcantes. Assim como na pesquisa 

internacional, instituições de pesquisa são destacadas diante de sua periodicidade de publicação 

de relatórios explicativos, que demonstram o comportamento do insumo no país. Entre os 

resultados encontrados na pesquisa sobre Indústria Petrolífera e Brasil, na área de economia, 

pode-se observar na Figura 4 a ligação importante estabelecida com os tópicos sobre petróleo, 

empresas de petróleo, choques exógenos e produtividade.   

  

Figura 5: Ligações de citação na área de Indústria de Petróleo e Brasil em economia. 



 

Fonte: Web of Science. Elaboração própria.  

 

Ainda com o mesmo padrão de pesquisa, porém buscando por citações, empresas e 

agências brasileiras se notabilizam, como a Petrobrás - empresa de capital misto na qual o 

Estado é o maior acionista - e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP). Além dessas, a FAO (Food and Agriculture Organization), Organização para a 

Alimentação e Agricultura, da Organização das Nações Unidas, está entre as instituições 

destacadas na análise, como pode ser visualizado a seguir na Figura 5.  

 

  



Figura 6: Ligações de citação na área de Indústria de Petróleo e Brasil em economia. 

 

Fonte: Web of Science. Elaboração própria.  

 

A pesquisa contou com diversas tentativas para encontrar o estado do Rio de Janeiro na 

base, no entanto, nenhum resultado foi detectado. Diante disso, estudo com a temática são 

urgentes para apoiar o planejamento do estado fluminense no que tange às políticas de 

desenvolvimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, é possível ressaltar diversos aspectos importantes da análise 

desempenhada no presente artigo. Uma delas é a característica multidisciplinar extensa advinda 

do tópico, visto que o setor petrolífero, além de caracterizar um setor cuja produção importa na 

geração de renda do estado, bem como para o transbordamento de seus efeitos tanto internos 

ao Rio de Janeiro, quanto ao restante do Brasil e mundo, traz modificações expressivas na 

região na qual se localiza. Com o enfoque deste estudo, a Bacia de Campos e seus municípios 

ao redor contam, atualmente, com a proximidade de uma bacia petrolífera ainda produtiva, 

mesmo com a redução dos últimos anos.  

As implicações do setor de petróleo na economia do Rio de Janeiro são 

interdisciplinares, e abrange seus efeitos na dinâmica socioespacial, econômica e política, com 

claros impactos à organização da sociedade no espaço e sua relação com o espaço. Um dos 

exemplos dessa dinâmica é a massa empregatícia da região, a qual não necessariamente será 

nativa do município, o que traz à superfície outras questões pertinentes à mobilidade espacial 



e pendularidade dos trabalhadores, assim como demonstra os efeitos na oferta de empregos no 

local.  

No entanto, tais impactos seriam melhor distribuídos com a existência de políticas 

públicas e industriais efetivas na região, para que haja a mitigação dos efeitos negativos à 

sociedade.  
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