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“Jovens equipes de geólogos e geofísicos brasileiros, trabalhando nas piores condições 

que se possam imaginar – através de trilhas e deslocamentos sofridos, alongando-se em 

minúsculas clareiras -, acabaram por reverter os prognósticos negativos de seus 

antecessores, burocratas ou técnicos de gabinete. Idéias desencorajadoras que se 

projetaram para todos nós, professores e pesquisadores de outras áreas do 

conhecimento. Foi difícil provar o contrário, mas onde muitos fracassaram, com toda a 

experiência alienígena, venceu a tenacidade de geólogos e mateiros brasileiros. Pouca 

gente no país sabe o que foi a campanha e epopéia que conduziram à descoberta do 

petróleo na região ocidental da Amazônia.” 

Aziz Ab’Saber  

(AB'SABER, 1996 p. 289)  
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Aos pioneiros da exploração e produção de petróleo e gás 

na Amazônia - que tiveram a coragem de fazer o que 

jamais havia sido feito antes - e aos colegas que lá buscam 

hoje honrar o trabalho dos que os antecederam. 
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        Esta dissertação discorre sobre a aplicação de conceitos de eco-eficiência ao caso 

da exploração e produção de petróleo e gás da Petrobras na Amazônia brasileira, 

propondo a adoção de indicadores como ferramenta de sistematização desta aplicação. 

São descritos inicialmente os conceitos acerca da sustentabilidade corporativa, 

responsabilidade social empresarial e eco-eficiência, considerando sua aplicação para a 

indústria de petróleo e gás. Em seguida são descritos os principais projetos de 

exploração e produção de petróleo e gás em regiões de florestas tropicais úmidas, com 

destaque para o caso da Petrobras na Amazônia brasileira. Por fim é feita uma descrição 
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        This dissertation discourses about the application of eco-efficiency concepts to the 

case of Petrobras oil and gas exploration and production activities in the Amazon 

Forest, proposing the use of indicators as a systematization tool for this application. 

First there is a description about the concepts concerning corporate sustainability, 

corporate social responsibility and eco-efficiency, considering their application to the 

oil and gas industry. The main exploration and production projects in rainforest regions 

are described next, with distinction to Petrobras case in the Amazon Forest. Finally 

there is a description about the process of alignment of Petrobras Amazon activities 

management to the eco-efficiency and corporate sustainability, followed by a proposal 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justificativas para a pesquisa 

 O tema desenvolvimento sustentável tem sido amplamente discutido desde 

1987, quando o conceito foi apresentado pela primeira vez pela Comissão Mundial 

sobre o Meio Ambiente da ONU. Nessas discussões, o setor empresarial é 

freqüentemente visto como fundamental na busca por uma sociedade mais sustentável. 

O papel das empresas na busca pela sustentabilidade ganha relevância na análise do 

setor de petróleo e gás, considerando os impactos inerentes a suas atividades.  

 As empresas, por sua vez, têm uma visão cada vez mais clara que a sociedade é 

parte importante de seus grupos de interesse (stakeholders). Dessa forma têm buscado 

adotar práticas de gestão e operação que atinjam não só as suas necessidades e de seus 

acionistas, mas as da sociedade em geral. Atitudes como essas possibilitam a 

preservação dos recursos que serão necessários no futuro, seja para a sustentabilidade de 

seus próprios negócios ou para o fomento de uma sociedade mais sustentável. 

 Embora ainda pouco numerosos devido ao caráter relativamente recente do 

tema, alguns trabalhos acadêmicos vêm abordando, em diversos níveis, a aplicação do 

conceito de sustentabilidade no setor de petróleo e gás. Nesses artigos técnicos, 

dissertações e teses, são avaliadas práticas empresariais de responsabilidade social e 

ambiental, analisados os instrumentos desenvolvidos pelas corporações para lidar com 

essas questões e propostas novas ferramentas de análise de desempenho aplicadas em 

vários níveis: planejamento estratégico corporativo (SOUSA, 2006), gestão tecnológica 

(ALMEIDA, 2006), gestão empresarial corporativa (AMARAL, 2003; MALAFAIA, 

2006), diálogo com stakeholders (EBRAICO, 2003), estabelecimento de indicadores de 

eco-eficiência (SALGADO, 2004), entre outras. 

 Inseridas nesse quadro, as atividades de exploração e produção de petróleo e 

gás em regiões de florestas tropicais úmidas assumem grande relevância para essa 

discussão, face à importância da biodiversidade e dos serviços ambientais prestados por 

esses ecossistemas, e às pressões cada vez mais intensas que os mesmos enfrentam 

devido à atividade econômica humana. Esse tema foi abordado inicialmente por 
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SOUZA JÚNIOR (1991) onde foram descritas as principais interações das atividades da 

indústria do petróleo com o meio ambiente na região amazônica brasileira. 

 Para operar de forma sustentável nestas áreas, é necessária a adoção de 

instrumentos que permitam a quantificação, controle e melhoria do desempenho 

ambiental e econômico das atividades. A adoção de indicadores de eco-eficiência vem 

sendo proposta (EIK et al., 2001; FET, 2002; SALGADO, 2004; UNCTAD, 2004; 

WBCSD, 2000c) como um instrumento capaz de atingir tais objetivos, contribuindo 

para o gerenciamento ambiental. 

1.2. Hipótese 

 A hipótese adotada neste trabalho é que a exploração de petróleo e gás natural 

em áreas de florestas tropicais úmidas pode ser feita de forma ambientalmente 

sustentável, adotando-se conceitos de eco-eficiência na gestão das atividades nesse tipo 

de ambiente. Para isso, algumas questões serão respondidas: 

a) É possível explorar e produzir petróleo em regiões de florestas tropicais úmidas de 

forma ambientalmente responsável? 

b) A adoção de indicadores de eco-eficiência pode auxiliar na sistematização da análise 

do desempenho ambiental da gestão de atividades de E&P em florestas tropicais 

úmidas? 

c) É possível aplicar os conceitos e ferramentas de eco-eficiência aplicados neste 

estudo de caso a novos empreendimentos com características semelhantes? 

1.3. Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho são: 

a) Analisar o referencial teórico acerca da sustentabilidade corporativa, 

responsabilidade social empresarial e eco-eficiência, descrevendo seus conceitos 

básicos e aplicações na indústria do petróleo; 

b) Analisar o estado-da-arte internacional das atividades de exploração e produção 

de petróleo e gás em regiões de florestas tropicais úmidas, identificando as 

principais recomendações encontradas na literatura; 
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c) Realizar um estudo do caso da atuação da Petrobras na Amazônia, descrevendo 

o processo de alinhamento com os referenciais de sustentabilidade mundiais e 

propondo indicadores de eco-eficiência para monitorar a evolução temporal 

desse processo e indicar oportunidades de melhoria. 

1.4. Metodologia 

 O estudo de caso está embasado nos conceitos de sustentabilidade corporativa 

e eco-eficiência, cujos referenciais teóricos mais relevantes estão descritos no capítulo 

2. Na descrição desses referenciais foi dado enfoque particular ao processo de criação 

de indicadores de eco-eficiência, aplicado em seguida na proposição de indicadores para 

as atividades de exploração e produção de petróleo e gás da Petrobras na Amazônia 

brasileira. 

 O levantamento do estado-da-arte desse tipo de atividade em outros locais de 

florestas tropicais úmidas será útil para situar o caso em estudo dentro de uma 

perspectiva mais ampla. Esse levantamento está baseado em pesquisa bibliográfica 

sobre o tema em bases de dados representativas da indústria do petróleo, tais como 

AAPG DATAPAGES, API Encompass, ABI/Dissertations & Theses, ABI/INFORM 

Global, Oil and Gas Journal, SPE Database, entre outros.  

 A etapa de obtenção de informações para a definição do caso em estudo, a 

atuação da Petrobras em Urucu, foi feita a partir de revisão de dados e relatórios 

internos da Petrobras, desde que classificados como não-confidenciais e com permissão 

concedida. Além desses dados, foram pesquisados ainda estudos acadêmicos prévios 

pertinentes à revisão bibliográfica que se pretende nesta dissertação. 

1.5. Organização do trabalho 

 A dissertação está estruturada em seis capítulos, compreendendo esta 

introdução, um capítulo de fundamentação teórica, dois capítulos de revisão da 

literatura, um capítulo de estudo de caso e um último capítulo de conclusões e 

recomendações. 

 A fundamentação teórica é descrita no capítulo 2 e percorre as bases da teoria 

de sustentabilidade corporativa no geral, e eco-eficiência em particular, expondo-se os 
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princípios e objetivos desse conceito e sua aplicação na indústria de petróleo e gás. O 

estabelecimento de indicadores de eco-eficiência é explorado em maior detalhe de 

forma a embasar a proposta delineada no capítulo 5. 

 O terceiro capítulo aborda o levantamento do estado-da-arte internacional 

sobre a exploração e produção de petróleo e gás em florestas tropicais úmidas, sendo 

abordados casos de nove países na América do Sul, África e Oceania, além de 

levantadas contribuições das principais associações da indústria do petróleo. O quarto 

capítulo por sua vez traz o estado-da-arte na Amazônia brasileira, com a descrição do 

caso em estudo, o campo de Urucu, bem como outros desenvolvimentos relevantes para 

o estabelecimento do histórico e evolução até o estado-da-arte atual no Brasil. 

 No capítulo 5, as bases teóricas descritas no capítulo 2 serão aplicadas ao 

estudo de caso de Urucu, descrevendo-se o processo de alinhamento das atividades com 

esses referenciais, seguidos por fim da proposta de um sistema de indicadores que possa 

auxiliar na sistematização de informações para o acompanhamento da implementação 

dos conceitos na unidade. 

 Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões finais da pesquisa 

elaborada, assim como as recomendações decorrentes da análise desenvolvida. São 

também feitas propostas para o futuro desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao 

tema. 
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2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECO-EFICIÊNCIA 

2.1. A evolução da relação da sociedade com o meio ambiente 

 À medida que os efeitos negativos da ação do homem sobre a natureza 

passaram a ser mais facilmente observáveis e a atingir um número cada vez maior de 

pessoas, a relação da sociedade com o meio ambiente sofreu mudanças significativas. A 

ecologia, que inicialmente se preocupava apenas em estudar a dinâmica de 

funcionamento dos sistemas naturais, passou a analisar também a relação entre o 

homem e o ambiente, evidenciando as contradições envolvidas nesse relacionamento 

(LAGO e PÁDUA, 1984). Com o aumento da difusão do pensamento ecológico em 

outros meios, esse passou a influenciar também iniciativas sociais mais concretas no 

sentido de conter a ação destrutiva do homem sobre o meio ambiente e apontar a 

importância da conservação da natureza e preservação dos recursos naturais, quer seja 

por motivos de sobrevivência, bem-estar, estéticos, econômicos, científicos ou afetivos. 

 Em 1962, Rachel Carson publicou “Silent Spring” (CARSON, 1962), um livro 

que é considerado por muitos como inspiração e fonte de uma conscientização pública 

crescente a respeito do meio ambiente. Essa consciência crescente do papel do homem 

na preservação dos recursos naturais se refletiu nas demonstrações do Dia da Terra, em 

1970 e na publicação no ano de 1972 de dois relatórios. São eles: “Limites do 

Crescimento” pelo Clube de Roma (MEADOWS et al., 1972) e “A Blueprint for 

Survival” (em português “Um projeto para a sobrevivência”) pelo The Ecologist’s 

(GOLDSMITH e ALLEN, 1972), ambos prevendo conseqüências ambientais 

catastróficas devidas aos padrões correntes de crescimento econômico (UNIVERSITY 

OF CAMBRIDGE, 2003). 

 A partir desses primeiros alertas, teve início um processo de estruturação de 

instituições e formulação de políticas ambientais em diferentes países, ainda que não de 

forma concomitante ou homogênea. Esse processo de institucionalização foi marcado 

por eventos tais como a promulgação da NEPA (National Environmental Policy Act), 

em 1969 nos Estados Unidos, considerado o primeiro grande marco, e a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 

de junho de 1972. 
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 A Conferência de Estocolmo foi o primeiro encontro internacional a considerar 

uma ampla gama de questões ambientais globais, ressaltando que a maioria dos 

problemas ligados ao meio ambiente ocorria na escala global e se acelerava de modo 

exponencial (BELLEN, 2007). Os resultados da Conferência de Estocolmo levaram ao 

estabelecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA ou 

UNEP – United Nations Environment Programme em inglês) e na formação de 

ministérios de meio-ambiente e agências de proteção ambiental em diferentes países. No 

Brasil, observou-se também uma etapa inicial de institucionalização, com a criação da 

SEMA (Secretaria de Meio-Ambiente) e de órgãos estaduais, como a FEEMA no Rio de 

Janeiro. A tendência destas primeiras políticas era predominantemente corretiva, tendo 

sido caracterizada principalmente pela introdução de mecanismos de controle de 

poluição local (MAGRINI, 2001). 

 A resposta inicial da comunidade empresarial a essas políticas pode ser 

classificada como “Adaptação Resistente”, com a maioria dos líderes resistindo 

ativamente a qualquer esforço no sentido de aumentar a regulação e encarando as 

questões ambientais como entrave ao desenvolvimento econômico (UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE, 2003). Motivadas em grande parte pelo atendimento reativo às 

exigências legais, nos anos 70 algumas empresas de grande porte começaram a 

desenvolver internamente capacitação técnica ambiental, porém muito poucas, à época, 

integravam aspectos sociais e ambientais em suas estratégias de negócio, geralmente 

enxergando-as como questões externas ao negócio da companhia e não como vantagem 

competitiva. Em um nível tecnológico, a maioria das empresas buscava medidas de 

controle de poluição ao invés de identificar oportunidades de prevenção através de 

mudanças em seus produtos ou processos, por exemplo. 

 Na década de 80 pode-se observar uma evolução das políticas no sentido de 

tornarem-se preventivas, com a introdução em quase todos os países ocidentais da 

obrigatoriedade da avaliação de impactos ambientais em novos empreendimentos, 

considerando a prevenção e mitigação de impactos ambientais negativos. No Brasil foi 

promulgada a Lei 6938 de 1981, que regulamentou a Política Nacional de Meio 

Ambiente e o Sistema Nacional de Meio Ambiente.  
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 A evolução de políticas corretivas para preventivas se deve em parte aos graves 

acidentes ocorridos no período, como o de Bhopal, em 19841 e o do Exxon Valdez, em 

19892, mas principalmente à percepção da sociedade de sua vulnerabilidade frente à 

escassez dos insumos energéticos, evidenciada pelos dois choques do petróleo, 

ocorridos na década anterior. 

 Esta percepção levou a ONU a criar, em 1983, a Comissão Mundial para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, com o objetivo de analisar as taxas e a 

irreversibilidade do uso dos recursos naturais. Nascia desta iniciativa, em 1987, o 

documento “Nosso Futuro Comum”, e com ele a ampla difusão do conceito de 

desenvolvimento sustentável. Esse relatório consolidou uma visão crítica do modelo de 

desenvolvimento adotado pelos países industrializados, ressaltando a incompatibilidade 

entre os padrões de produção e consumo vigentes e a capacidade de suporte dos 

ecossistemas, enfatizando a necessidade do uso racional dos recursos naturais 

(CMMAD, 1988). 

 Esta e outras iniciativas correlatas contribuíram para a difusão da sensibilidade 

aos problemas ambientais por toda a sociedade, mobilizando-a e aumentando suas 

demandas. Isto levou a uma atuação pró-ativa de empresas que começaram a vislumbrar 

oportunidades de mercado e barreiras à entrada de novos concorrentes com a introdução 

de mecanismos privados de gestão ambiental e políticas ambientais e sociais internas. 

Estes mecanismos traziam comprometimentos específicos de performance, incluindo a 

adoção de exigências mais restritivas onde e quando a legislação fosse falha ou 

inexistente. Essas políticas do tipo “Além da Obrigação Legal” eram geralmente 

acompanhadas pelo estabelecimento de funções de trabalho especificamente dedicadas 

                                                 

1 O acidente de Bhopal, na Índia, ocorrido na indústria química da Union Carbide, foi um vazamento de 

metil-isocianato, um gás venenoso que provocou a morte de mais de 2000 pessoas e afetou outras 

duzentas mil. 

2 O acidente com o navio-tanque Exxon Valdez, de propriedade da Exxon Móbil, ocorrido em 24 de 

março de 1989 na costa do Alasca causou o derramamento de 41.000 metros cúbicos de óleo no mar, que 

contaminou mais de 2.000 km na costa e 25.600 km2 no oceano. Embora não tenha sido o maior 

derramamento de óleo da História, foi o que ficou mais conhecido, devido à geografia do local, à 

extensão da costa contaminada, à biodiversidade da fauna e flora e aos custos de limpeza e de indenização 

pelos danos (CARDOSO, 2007). 
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ao meio ambiente e pelo aumento da integração das responsabilidades ambientais e 

sociais à gestão da empresa. 

 Em termos de tecnologia, esse período foi caracterizado pela adoção de 

técnicas de prevenção de poluição e produção mais limpa, como o caso particular do 

programa 3P (Pollution Prevention Pays) da empresa 3M (UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE, 2003) e do programa WRAP (Waste Reduction Always Pays), da Dow 

Chemicals (SALGADO, 2004). Nos anos 80, as empresas passaram também a formar 

parcerias para troca de informações, como é o caso do Programa Responsible Care da 

indústria química, uma das primeiras grandes iniciativas voluntárias da indústria a 

abordar a questão ambiental. Esse foi um dos programas que resultou no aumento 

significativo do ferramental para a sustentabilidade corporativa, que hoje inclui 

ferramentas como a análise de ciclo de vida, certificações verdes, e auditorias sociais e 

ambientais. 

 As décadas seguintes foram marcadas por uma série de acordos e tratados 

internacionais sobre questões sociais e ambientais. O principal marco desses vários 

esforços internacionais para encontrar soluções coordenadas para problemas globais foi 

a realização em 1992 da Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CNUMAD, onde foram adotados 5 acordos-chave. Conhecida 

também como Rio-92 ou ainda Eco-92, esse foi o maior encontro global de líderes 

mundiais até aquele momento, com a participação de representantes de 180 países, 

incluindo 108 chefes de estado.  

 Os principais acordos assinados entre o final da década de 80 e o início deste 

século, incluindo os 5 adotados durante a Rio-92, estão listados abaixo. Todos eles estão 

disponíveis para consulta em português no site da ONU no Brasil (http://www.onu-

brasil.org.br), exceto o último: 

• Convenções fundamentais dos direitos trabalhistas da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho): Oito convenções estabelecidas de 1930 até 1999, 

que cobrem quatro áreas básicas: liberdade sindical e direito à negociação 

coletiva, erradicação do trabalho infantil, eliminação do trabalho forçado e não 

discriminação no emprego ou ocupação; 

• Protocolo de Montreal (1987): Regula a emissão de substâncias agressivas à 

camada de ozônio; 
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• Declaração do Rio para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92): Define 

27 princípios orientadores direcionados para a ação, incluindo a necessidade de 

crescimento econômico continuado para financiamento de melhorias sociais e 

ambientais e o comprometimento com o Princípio do “Poluidor Pagador”  3; 

• Agenda 21 (Rio-92): Determina um plano global para o desenvolvimento 

sustentável que desde então vem se tornando a base para diversos planos 

nacionais e locais ao redor do mundo; 

• Princípios da Floresta (Rio-92): Cobrem o gerenciamento, conservação e 

desenvolvimento sustentável das florestas; 

• Convenção sobre Diversidade Biológica (Rio-92): Busca alcançar o 

desenvolvimento sustentável e conservação da diversidade biológica do mundo, 

garantindo a distribuição justa dos benefícios desses recursos genéticos; 

• Protocolo de Quioto (criado em 1997, em vigor desde 2005): Determina metas 

de redução de emissões de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos4; 

• Metas de Desenvolvimento do Milênio (2000): Oito metas de desenvolvimento 

específicas a serem atingidas até 2015. Incluem a redução da pobreza extrema, o 

fornecimento universal de educação primária e a reversão da disseminação de 

doenças como a AIDS; 

• Plano de Implementação de Johanesburgo (2002): Documento elaborado durante 

a Conferência Rio+10 com o objetivo de ampliar as realizações atingidas desde 

a Rio 92 e acelerar a realização dos objetivos restantes. Disponível em:  

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_Pla

nImpl.pdf 

                                                 

3 O Princípio do Poluidor Pagador é o princípio pelo qual o custo direto ou indireto da despoluição deve 

repercutir nos custos de produção e de consumo dos bens e serviços responsáveis pela poluição. 

4 O Protocolo de Quioto foi adotado durante a 3ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate 

Change), criada durante a Rio-92. Segundo os termos do Protocolo de Quioto, os países signatários 

constantes do Anexo I se comprometem a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em média em 

pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990 entre os anos de 2008 e 2012. 



10 

  

 A análise dos acordos listados acima permite perceber a evolução da relação da 

sociedade e suas instituições com o meio ambiente. Ao longo desta trajetória, as 

preocupações ambientais deixaram de se concentrar somente na depleção de recursos 

naturais e na prevenção da poluição e passaram a envolver questões como as mudanças 

climáticas e a preservação da biodiversidade. No âmbito social, é cada vez mais 

presente a demanda da sociedade de prestação de contas pelas empresas e a adoção de 

estratégias de envolvimento das partes interessadas em seu processo decisório. 

 Nas empresas, a adoção desses tratados se refletiu na institucionalização 

crescente do tema e no aumento no desenvolvimento de soluções tecnológicas 

inovadoras. Em termos de práticas de gerenciamento, a década após a Rio 92 trouxe o 

desenvolvimento e disseminação da implantação de sistemas de gerenciamento 

ambiental certificados (como a ISO 14001 e SA 8000). 

 Nesse cenário, as questões ambientais e sociais representam para as empresas, 

cada vez mais, oportunidades e riscos para seus negócios. A despeito disso, o 

desenvolvimento sustentável continua sendo um desafio para a sociedade e ainda 

existem grandes indefinições em torno de como materializá-lo. 

 Nos itens que se seguem são apresentados os conceitos mais relevantes para a 

formação do referencial teórico que servirá de base para o estudo de caso. Será descrita 

a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável, sua particularização para a 

perspectiva empresarial e suas duas principais vertentes corporativas: a 

Responsabilidade Social e a Eco-eficiência. 

2.2. Conceituação de Desenvolvimento Sustentável 

 O conceito de desenvolvimento sustentável provém de um longo processo 

histórico de reavaliação crítica da relação existente entre a sociedade civil e seu meio 

natural. Sua origem mais remota é o debate internacional sobre o conceito de 

desenvolvimento. Ao longo da história da sociedade moderna, diversas escolas do 

pensamento econômico têm buscado explicar as raízes do atraso econômico de alguns 

países em relação a outros com histórias e tamanhos semelhantes, bem como propor 

novas formas de promoção do desenvolvimento sócio-econômico. Dentro destas 

escolas, o conceito de desenvolvimento assumiu diversos entendimentos, desde a 
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concepção de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, até a 

introdução do conceito de eco-desenvolvimento (LA ROVERE, 1992). 

 O termo eco-desenvolvimento foi lançado na Conferência de Estocolmo, em 

1972, trazendo a idéia de que o progresso em si também tem suas mazelas. Esse 

conceito coloca que, embora os países industrializados tenham conseguido um rápido 

crescimento econômico, os padrões de desenvolvimento desejados não foram 

alcançados, pois persistiam as desigualdades sociais, o desemprego, a degradação do 

meio ambiente e dos recursos naturais, além da crise de valores e de identidade cultural  

(LA ROVERE, 1992). 

 A relação entre desenvolvimento e meio ambiente, introduzida pelo conceito 

de eco-desenvolvimento, é considerada hoje um ponto central na compreensão dos 

problemas ecológicos. Segundo BELLEN(2007) a evolução do conceito, chegando ao 

que hoje se convencionou chamar de desenvolvimento sustentável, trata 

especificamente de uma nova maneira de a sociedade se relacionar com seu ambiente de 

forma a garantir a sua própria continuidade e a de seu meio externo. Pode-se perceber 

que, em sua base, ambos os conceitos (eco-desenvolvimento e desenvolvimento 

sustentável) tratam da mesma questão, a relação desenvolvimento-sociedade-meio 

ambiente.  

 Ainda segundo BELLEN(2007), por se tratar de um processo contínuo e 

complexo, observa-se hoje que existe uma variedade de abordagens que procura 

explicar o conceito de sustentabilidade. Isto pode ser mostrado pelo enorme número de 

definições do conceito. A mais conhecida e citada é aquela proposta pelo relatório 

“Nosso Futuro Comum”: 

“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades 

do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem 

às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988) 

 Esta definição é hoje conhecida como “definição Brundtland” em homenagem 

a Gro Harlem Brundtland, presidente da comissão que elaborou o relatório e ex-

Primeira Ministra da Noruega. 

 De forma geral, o desenvolvimento sustentável está relacionado ao 

comportamento que permita que os esforços para melhorar as condições de vida 

(“desenvolvimento”) possam ser continuados (ou “sustentados”) indefinidamente. Ele 
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agrega os conceitos de eqüidade intrageracional (ou solidariedade sincrônica), onde as 

necessidades do presente devem ser atendidas de forma igualitária, e eqüidade 

intergeracional (ou solidariedade diacrônica), explicitando que o direito das gerações 

futuras a ter suas necessidades atendidas é igualmente importante e deve ser respeitado. 

 De maneira mais estrita, podem ser identificados três elementos-chave no 

conceito de desenvolvimento sustentável. Ele remete à equidade social, que deve ser 

obtida através de crescimento econômico, sem, no entanto, aumentar o uso dos recursos 

naturais além da capacidade do meio ambiente de supri-los indefinidamente, através da 

proteção ambiental. O equilíbrio entre as dimensões social, econômica e ambiental é o 

ponto central do conceito de desenvolvimento sustentável. 

 BELLEN (2007) explora as diversas abordagens conceituais e práticas acerca 

do desenvolvimento sustentável, citando a contribuição de diversos autores para o tema. 

Especificamente com relação à definição Brundtland, BELLEN (2007) cita DAHL 

(1997) quando afirma que essa definição é muito geral e não implica responsabilidade 

específica a respeito das dimensões do desenvolvimento sustentável nem em relação às 

gerações futuras. Segundo os autores, uma forma mais abrangente de abordar o conceito 

é o documento Agenda 21, que traz efetivamente um plano de ação para a 

sustentabilidade5. 

 DAHL (1997) pondera que um dos problemas do conceito de desenvolvimento 

sustentável se refere ao fato de que a sociedade deve saber para onde quer ir para que 

depois se possa medir se esses objetivos ou direção estão sendo seguidos ou alcançados. 

Ainda segundo o autor, o conceito de sustentabilidade pode ser mais bem entendido a 

partir de um número maior de dimensões. Com uma linha de raciocínio semelhante, 

onde a sustentabilidade é um conceito dinâmico que envolve um processo de mudança, 

                                                 

5 A Agenda 21 Global previa o seu próprio desdobramento em agendas nacionais e locais, tentando 

assegurar assim que os seus princípios fossem efetivamente transformados em ações. A Agenda 21 

brasileira foi lançada oficialmente em 16/07/2002, tendo sido elaborada em torno de 6 áreas temáticas: 

Agricultura Sustentável, Cidades Sustentáveis, Infra-estrutura e Integração Regional, Gestão dos 

Recursos Naturais, Redução das Desigualdades Sociais e Ciência e Tecnologia para o DS (STANO, 

2002). Mais informações sobre a implementação da Agenda 21 como planos locais em municípios da 

Amazônia brasileira pode ser encontrada no item 4.2.7 desta dissertação. 
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SACHS (2004) afirma que o conceito de desenvolvimento sustentável apresenta cinco 

dimensões: 

• Sustentabilidade social: busca por um desenvolvimento que seja justo 

socialmente, baseado na equidade, de modo a garantir a melhoria da maioria da 

população e a reduzir a distância de padrões de vida entre as classes mais e 

menos favorecidas. 

• Sustentabilidade econômica: a busca da eficiência econômica pela alocação e 

gestão mais eficientes dos recursos, através da eliminação de barreiras 

protecionistas dos países desenvolvidos (chamados pelo autor de países do 

Norte), da ampliação do acesso pelos países em desenvolvimento (chamados 

pelo autor de países do Sul) a novas tecnologias. A eficiência econômica deve 

ser avaliada com base em critérios macroeconômicos e não na lucratividade 

microempresarial; 

• Sustentabilidade ecológica: um desenvolvimento que esteja em harmonia com a 

natureza, preservando os ecossistemas, substituindo o uso de recursos não 

renováveis por renováveis ou abundantes, reduzindo os resíduos por meio de 

conservação e reciclagem e limitando o consumo exagerado; 

• Sustentabilidade política ou cultural: um desenvolvimento endógeno, resultante 

de modelos de modernização e crescimento que contemplem uma pluralidade de 

soluções particulares que respeitem as especificidades de cada ecossistema, 

cultura e local; 

• Sustentabilidade espacial ou territorial: a busca de um maior equilíbrio e melhor 

distribuição territorial de população e das atividades econômicas entre os meios 

rural e urbano, evitando a excessiva concentração em áreas metropolitanas. 

 Ainda segundo SACHS (2004), para operacionalizar a adoção do 

desenvolvimento sustentável como novo paradigma, é preciso um envolvimento 

político-institucional para que a população pobre tenha no mínimo suas necessidades 

básicas atendidas (aumentando assim sua capacidade de agir de maneira 

ambientalmente favorável). Além disto, devem ser instituídos programas de reforma 

agrária, proteção da cultura, incentivos econômicos visando à redução da exploração 

dos recursos naturais, melhor aproveitamento do espaço urbano, melhor alocação de 

fatores de produção e de pessoas e incentivos à educação, à cultura e à saúde. 
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 Outro autor citado por BELLEN (2007), BOSSEL (1998) afirma que o 

conceito de desenvolvimento sustentável deve ser dinâmico. Segundo o autor, a 

sociedade e o meio ambiente sofrem mudanças contínuas, as tecnologias, culturas, 

valores e aspirações se modificam constantemente e uma sociedade sustentável deve 

permitir e sustentar essas modificações. O resultado desta constante adaptação do 

sistema não pode ser previsto, pois é conseqüência de um processo evolucionário.  

 Ainda segundo BOSSEL (1998), a necessidade de operacionalizar o conceito 

de sustentabilidade, que já julga estar implícito na sociedade. De acordo com o autor, a 

operacionalização deve auxiliar na verificação sobre a sustentabilidade do sistema, ou 

ao menos verificar suas ameaças. Para isso há a necessidade de se desenvolver 

indicadores que forneçam essas informações sobre onde se encontra a sociedade em 

relação à sustentabilidade. 

 Pode-se perceber que o desenvolvimento sustentável é um conceito amplo, que 

permite interpretações e afirmações diversas, dependendo da perspectiva adotada pelo 

observador. Longe de ser novo, é um conceito utópico, que indica um estado aonde se 

quer chegar, porém pouco claro sobre o caminho a ser percorrido. O desafio é a 

articulação destas idéias no contexto de uma sociedade industrial global, na qual as 

empresas desempenham papel fundamental. 

2.3. Sustentabilidade Corporativa 

 Buscando aproximar o tema sustentabilidade do universo das corporações, 

novos conceitos ligados ao tema foram propostos, e a partir desses conceitos, diversas 

teorias, modelos e ferramentas vêm sendo desenvolvidas visando sua operacionalização 

nas empresas. A seguir serão descritas as teorias mais comumente adotadas para 

direcionar o conceito de desenvolvimento sustentável para a perspectiva de negócio. 

a) Conceito Triple Bottom Line 

 A Figura 1, introduzida por ELKINGTON (1998) em seu conceito Triple 

Bottom Line, relaciona as três dimensões da sustentabilidade formando um triângulo 

eqüilátero, pressupondo o equilíbrio entre seus componentes social, ambiental e 

econômico. Esse conceito ganhou reconhecimento como o arcabouço conceitual mais 

comumente aplicado para medir o desempenho de empresas em todo o mundo e ganha 



15 

  

relevância no presente estudo por ter sido proposto originalmente para a indústria de 

óleo e gás. 

 

Figura 1: Sustentabilidade corporativa segundo a abordagem Triple Bottom Line 

Fonte: ELKINGTON (1998). 

 A distribuição das dimensões no triângulo busca evocar o conceito de base da 

pirâmide, onde a proteção ambiental (“Planet”), a comunidade e a eqüidade social 

(“People”) permitiriam às corporações alcançar o crescimento econômico (“Profit”) e 

desta forma a sustentabilidade corporativa. Em outras palavras, para uma empresa 

operar de forma sustentável, ela precisa garantir que sua atuação não comprometerá a 

capacidade continuada do ambiente natural de fornecer serviços, ao mesmo tempo em 

que não irá contribuir para nenhuma instabilidade nas comunidades e nas economias 

onde atua. 

 A empresa de consultoria britânica SustainAbility, fundada por John Elkington, 

aponta as oportunidades mais significativas proporcionadas pela busca efetiva das 

empresas por negócios sustentáveis (SUSTAINABILITY, 2001): 

• Reduzir custos pela diminuição dos impactos ambientais e pelo aumento da eco-

eficiência; 

• Aumentar receitas pela melhoria dos processos do ponto de vista ambiental e 

pelo favorecimento da economia local;  

• Reduzir riscos e obter licença para operar por meio do envolvimento com as 

partes interessadas;  
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• Melhorar a imagem da empresa pela oferta de produtos e serviços 

ambientalmente sustentáveis;  

• Desenvolver o capital humano pela gestão efetiva de recursos humanos, 

abrangendo toda a força de trabalho;  

• Aumentar o acesso ao capital por meio de melhores práticas de governança 

corporativa.  

b) Teoria dos Capitais 

 A Teoria dos Capitais, proposta originalmente por PORRIT (2001) é uma 

abordagem complementar à Triple Bottom Line, sendo também um modo útil de 

conceitualizar o desenvolvimento sustentável. De acordo com o modelo, existem cinco 

tipos de capital dos quais nós obtemos os bens e serviços necessários para aumentar 

nossa qualidade de vida: 

• Capital natural: recursos naturais (matéria e energia) e processos que são usados 

para produzir e fornecer bens e serviços. Inclui recursos renováveis e não 

renováveis, sumidouros que absorvem, neutralizam e reciclam resíduos e 

processos, tais como a regulação de clima, que juntos mantêm a vida. 

• Capital humano: consiste na saúde, conhecimento, habilidades, motivação e 

capacidade de relacionamento das pessoas. Todos esses componentes são 

necessários para o trabalho produtivo e para a criação de uma melhor qualidade 

de vida. O capital humano pode ser conseguido com oportunidades de 

aprendizagem, criatividade, estímulo e melhoria da saúde. 

• Capital social: Diz respeito às instituições que nos ajudam a manter e 

desenvolver capital humano em parceria com outras. Inclui instituições como a 

família, comunidades, empresas, sindicatos, escolas e organizações voluntárias. 

Um ponto chave do capital social é o desenvolvimento de confiança. 

• Capital manufaturado: compreende bens materiais que contribuem para o 

processo de produção ou no fornecimento de serviços, mas não ficam 

incorporados ao bem produzido. Inclui ferramentas, máquinas, edificações e 

infra-estrutura. 

• Capital financeiro: tem um papel crítico em nossa economia, possibilitando 

outras formas de capital serem possuídas e trocadas. Não tem valor intrínseco, 
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mas representa as demais formas de capital. É a forma tradicional de medição da 

performance das empresas e do sucesso. 

 Segundo a teoria, as empresas devem encontrar meios de aumentar seus 

estoques desses capitais, de forma a não depreciá-los, ou substituir uma forma de capital 

pela outra, dentro de possibilidades limitadas. Podemos relacionar os dois modelos da 

seguinte forma (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2003): 

• A dimensão econômica (“Profit”) inclui o capital financeiro e manufaturado; 

• A dimensão social (“People”) inclui os capitais humano e social; 

• A dimensão ambiental (“Planet”) inclui o capital natural. 

c) The Natural Step 

 Um terceiro modelo criado com o objetivo de auxiliar as empresas a incorporar 

o conceito de sustentabilidade a seus negócios é o chamado The Natural Step (TNS). 

Esse modelo utiliza princípios da termodinâmica e da biologia para fundamentar a 

sustentabilidade sob uma perspectiva científica (COOK, 2004). Com base nesses 

princípios, apresentam-se as condições mínimas necessárias para uma sociedade 

sustentável, denominadas “condições do sistema”: 

“Em uma sociedade sustentável, a natureza não está sujeita ao aumento 

sistemático de... 

1. ... concentrações de substâncias extraídas da crosta terrestre, 

2. ... concentrações de substâncias produzidas pela sociedade, 

3. ... degradação por meios físicos; 

e nesta sociedade.... 

4. ... “as pessoas não estão sujeitas a condições que sistematicamente impeçam 

sua capacidade de atender às suas necessidades.” 

 A abordagem TNS ressalta que é possível para as empresas obter benefícios 

econômicos significativos se aprenderem a operar de forma que suas atividades não 

entrem em conflito com as leis da natureza, colocando quais seriam os riscos para o 

negócio em se atingir esses limites: 

• Declínio na viabilidade de recursos, biodiversidade e estabilidade social; 
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• Aumento dos custos de poluição, gerenciamento de resíduos e impostos; 

• Legislação mais restrita e maiores custos de seguros; 

• Perda de investimentos; 

• Perda de reputação. 

 O TNS propõe uma abordagem sistemática para guiar as empresas na direção 

da sustentabilidade baseado em 4 passos, chamado de Processo ABCD (COOK, 2004): 

PASSO A: Consciência do entorno: Envolve o processo de tomada de consciência do 

sistema mais amplo nos quais se opera, de modo que seja possível fazer um 

planejamento que considere de forma completa as conseqüências das ações 

desenvolvidas; 

PASSO B: Levantamento de linha-de-base: Avaliação das atividades atualmente em 

desenvolvimento sob a perspectiva dos princípios da sustentabilidade (as “condições de 

sistema”), identificando práticas, fluxos de recursos e potenciais impactos; 

PASSO C: Visão de longo prazo: Definição do ponto que se deseja atingir no contexto 

da sustentabilidade e aplicação da visão de backcasting: identificação das medidas 

necessárias para ir do ponto onde se está hoje para o ponto determinado na visão de 

longo prazo; 

PASSO D: Estabelecimento de prioridades: Identificação das prioridades de ação, 

novos investimentos e estratégias a partir da lista determinada no passo C. É importante 

a identificação daquelas medidas que sejam mais eficazes em termos de custo para a 

sustentabilidade e possam ser tomadas de forma imediata. O TNS propõe a análise de 

cada medida a partir das seguintes questões: 

“Esta medida aponta para a direção certa com respeito a todas as condições 

de sistema?” 

 “Esta medida fornece uma base sólida para melhorias futuras?” 

“É provável que esta medida produza retorno suficiente para o investimento 

para catalisar o processo?” 

 Segundo o modelo, muitas vezes uma medida representa uma solução de 

compromisso entre seguir na direção certa em relação a uma condição, e em sentido 

oposto em relação a outras. Deste modo, essas perguntas ajudam a se considerar todo o 



19 

  

contexto, identificando medidas complementares que possam ser necessárias para levar 

em consideração todas as “condições de sistema”, além de considerar o longo prazo, 

especialmente em se tratando de investimentos de alto vulto. 

 Segundo o TNS, o pensamento sistêmico em grupo se torna difícil quando se 

analisa questões difíceis e complexas, mesmo quando os indivíduos envolvidos têm boa 

capacidade de pensar de forma sistêmica. Para implementação do processo ABCD em 

sistemas complexos, o TNS propõe um modelo de planejamento denominado Five Level 

Model. Nesse modelo, o sistema é entendido como um todo (primeiro nível) para que as 

condições de sucesso do sistema possam ser definidas (segundo nível) e então sejam 

traçadas diretrizes estratégicas para guiar todas as decisões (terceiro nível) e permitir o 

estabelecimento de ações em direção à sustentabilidade (quarto nível), bem como 

proposição de técnicas, modelos, procedimentos e ferramentas de medição disponíveis 

(quinto nível). Assumindo-se que a exploração e produção de petróleo e gás em 

florestas tropicais úmidas pode ser classificada como um sistema complexo, a 

metodologia proposta para o planejamento de negócios e tomada de decisões será 

aplicada no caso em estudo no capítulo 5. 

2.4. Responsabilidade Social Corporativa 

 A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ou Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) surgiu nos anos 80 como uma abordagem voluntária empresarial na 

busca pela transparência não apenas para com acionistas e investidores, mas também 

para com seus demais públicos de interesse, conforme começava então a ser exigido 

pela sociedade.  

 O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

(WBCSD) procurou definir Responsabilidade Social Corporativa em conjunto com seus 

membros em 1998, quando realizou o primeiro diálogo sobre RSC na Holanda. A 

definição original de RSC segundo o WBCSD é a seguinte: 

“Responsabilidade social corporativa é o compromisso contínuo das empresas 

de se comportar eticamente e contribuir para o desenvolvimento econômico, ao 

mesmo tempo em que melhoram a qualidade de vida de seus empregados e suas 

famílias, assim como da comunidade local e da sociedade como um 

todo.”(WBCSD, 1999) 
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 À medida que ocorriam diálogos semelhantes em outras partes do mundo, o 

WBCSD foi agregando contribuições dos diferentes participantes ao conceito. Ao final 

do processo, chegou-se à conclusão que a definição inicial era consistente com as 

contribuições, mas poderia ser melhorada da seguinte forma: 

“Responsabilidade social corporativa é o compromisso das empresas de 

contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando com seus 

empregados, suas famílias, a comunidade local e a sociedade como um todo 

para melhorar sua qualidade de vida.” (WBCSD, 2000a) 

 No Brasil, a definição mais utilizada do termo é aquela fornecida pelo Instituto 

Ethos: 

“Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 

relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais se 

relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 

redução das desigualdades sociais.” (ETHOS, 2006) 

 Analisando as definições acima, percebe-se em ambas a referência aos dois 

aspectos-chave do conceito de RSC: o compromisso das empresas com o 

desenvolvimento sustentável e seu relacionamento com seus públicos de interesse. Para 

o WBCSD (2000a), isto se reflete em 10 áreas prioritárias: Direitos Humanos; Direitos 

dos Empregados; Proteção Ambiental; Envolvimento com a Comunidade; 

Relacionamento com Fornecedores; Prestação de Contas, Divulgação de Informações e 

Transparência; Princípios e Códigos; Educação de Consumidores, Utilização do Produto 

e Liderança; Comunicação; Corrupção. 

 Já para o instituto ETHOS, os temas abordados são sete: Valores, 

Transparência e Governança; Público Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; 

Consumidores e Clientes; Comunidade; e por último Governo e Sociedade. Novamente 

percebe-se nos dois referenciais um consenso nos temas relevantes, ainda que as 

abordagens sejam diversas. 

 SOUSA (2006) e ALMEIDA (2006) abordaram a questão conceitual da 

Responsabilidade Social, relacionando-a a conceitos como filantropia, cidadania 

corporativa e ética empresarial. A partir dos referenciais analisados, SOUSA (2006) 
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descreve a RSC como uma ferramenta de gestão robusta que pode ser utilizada desde a 

elaboração dos princípios e valores da empresa até o processo de envolvimento da 

comunidade na gestão dos impactos (externalidades) gerados pela empresa. Nas 

palavras da autora, são quatro as áreas de atuação da RSC, com diferentes abordagens 

possíveis: 

• “Impactos de entrada: Adoção de critérios que incorporem as dimensões sociais 

e ambientais na seleção de fornecedores e prestadores de serviços, a utilização 

racional de matérias-primas e adoção de tecnologias mais limpas no processo.  

• Atuação na empresa: Adoção de procedimentos que visem à valorização de 

minorias, respeito aos acionistas minoritários, cultura empresarial que incorpore 

a importância da adoção de práticas éticas, dentre outros.  

• Impactos na saída: Minimização de emissões e resíduos, geração de serviços e 

produtos energeticamente eficientes, que não ofereçam riscos ao consumidor e 

com processo de disposição adequada ao final de sua vida útil.  

• Integração com a comunidade: Antecipação de possíveis pontos de atritos, 

adoção de sugestões e soluções às reclamações das comunidades diretamente 

impactadas pela empresa, adoção de processo de comunicação transparente e de 

envolvimento da comunidade para a melhoria desse relacionamento” (SOUSA, 

2006). 

 Segundo ALMEIDA (2006), a responsabilidade social empresarial evolui de 

uma abordagem associada a ações e projetos filantrópicos e assistenciais direcionados à 

comunidade para uma visão de redes de relacionamento desenvolvida a partir de 

padrões de conduta aplicáveis à totalidade das atividades da empresa, ou seja, do 

planejamento e da implementação das atividades inerentes ao negócio. 

 No entanto, no ambiente corporativo ainda há distorções do conceito de RSC, 

que seguidamente é confundido com a implementação de ações sociais e atendimento a 

programas compensatórios ambientais e trabalhistas. Segundo o Instituto ETHOS 

(2003), a Responsabilidade Social Empresarial está além do que a empresa deve fazer 

por obrigação legal. Nas palavras do Instituto: 

“A relação e os projetos com a comunidade ou as benfeitorias para o público 

interno são elementos fundamentais e estratégicos para a prática da RSE. Mas 
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não é só. Incorporar critérios de responsabilidade social na gestão estratégica 

do negócio e traduzir as políticas de inclusão social e de promoção da 

qualidade ambiental, entre outras, em metas que possam ser computadas na sua 

avaliação de desempenho é o grande desafio”. (ETHOS, 2003) 

 A responsabilidade social empresarial, como parte integrante das estratégias de 

negócio, requer o engajamento das diversas partes interessadas por meio de um diálogo 

aberto e parcerias construtivas com organizações intergovernamentais, organizações 

não-governamentais, os vários níveis do governo, outros elementos da sociedade civil e, 

em especial, as comunidades locais. 

 Outro trabalho acadêmico a tratar do conceito de Responsabilidade Social 

Corporativa, MALAFAIA (2006) cita a consulta às partes interessadas como uma 

característica intrínseca da Responsabilidade Social Corporativa. A autora destaca que a 

interação entre a corporação e seus stakeholders tem um componente de aprendizado 

para a empresa que se traduz num ativo intangível por ser um processo não-

comercializável e não-codificável de percepção, interpretação e avaliação das diversas 

demandas. O diálogo com as partes interessadas tem a função de identificar e antecipar 

problemas potenciais, apontar temas polêmicos e encaminhar soluções mediante a 

comunicação entre as partes e da aplicação de técnicas de resolução de conflitos. 

 De acordo com o Instituto ETHOS (2006), os principais desafios enfrentados 

pelas empresas ao darem os primeiros passos na direção da RSE são: 

• Sensibilização e motivação da liderança; 

• Adequação da cultura da empresa; 

• Envolvimento das partes interessadas; 

• Integração da RSE aos sistemas de gestão existentes; 

• Atingimento de todos os gerentes; 

• Definição de indicadores de resultados. 

 Apesar dos desafios presentes na implementação dessas práticas, a instituição 

coloca que muitas delas têm alcançado resultados significativos nesse sentido, citando 

como exemplo as iniciativas das grandes empresas em estimular suas cadeias de 

fornecedores e clientes a também considerar os princípios da RSC em sua gestão. 

Segundo o instituto, a adoção dessas práticas possibilita o controle dos riscos e 
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oportunidades de negócio e permite que não só a empresa, mas também sua cadeia de 

valor possam utilizar estratégias e ferramentas rumo à gestão socialmente responsável 

(ETHOS, 2008). 

2.5. Eco-eficiência 

2.5.1. Conceitos 

 Como preparação para a Rio-92, a comunidade corporativa internacional se 

coordenou através de organizações como a Câmara de Comércio Internacional (CCI) e o 

Conselho para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD - Business Council for 

Sustainable Development). Esse último foi criado por 48 empresas líderes do mercado 

mundial para orientar os líderes das nações participantes do encontro a respeito de 

oportunidades relacionadas ao desenvolvimento sustentável (UNIVERSITY OF 

CAMBRIDGE, 2003). 

 A organização publicou em 1992 o livro Changing Course (SCHMIDHEINY, 

1992), que trazia uma visão global do mundo dos negócios a respeito de 

desenvolvimento e meio ambiente, juntamente com seu comprometimento com o 

desenvolvimento sustentável. Nesse livro, os líderes de negócios reconheciam que os 

ganhos econômicos não poderiam ser alcançados pela exploração ilimitada dos recursos 

naturais da terra, como se estes tivessem custo zero. O crescimento econômico, o 

progresso social e o gerenciamento seguro dos recursos ambientais estavam desta forma 

inevitavelmente ligados ao futuro do planeta (MONTGOMERY, 1997). 

 Em Changing Course o termo eco-eficiência foi cunhado pela primeira vez 

pelo World Business Council for Sustainable Development. Sua definição final foi mais 

tarde consolidada em dois Workshops em 1995, como a que se segue: 

“Atinge-se a eco-eficiência através da oferta de bens e serviços a preços 

competitivos, que, por um lado, satisfaçam as necessidades humanas e 

contribuam para a qualidade de vida e, por outro, reduzam progressivamente o 

impacto ecológico e a intensidade de utilização de recursos ao longo do ciclo de 

vida, até atingirem um nível, que, pelo menos, respeite a capacidade de 

sustentação estimada para o planeta Terra”(WBCSD, 2000b). 
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 Embora a definição seja simples, pode-se ver que se trata de um termo de 

longo alcance e de ampla abrangência. A eco-eficiência inclui aspectos econômicos 

(preços competitivos), a qualidade dos produtos (satisfação das necessidades humanas – 

adequação ao uso), ergonomia, saúde e adequação social (qualidade de vida), ecologia e 

meio ambiente (redução progressiva dos impactos ambientais), aspectos biofísicos do 

planeta (redução da intensidade de recursos naturais utilizados). Todos esses aspectos 

são permeados pelo necessário conhecimento científico e tecnológico e considerados em 

todo o ciclo de vida do produto – do início da cadeia produtiva até a sua disposição 

final. 

 A eco-eficiência é primeiramente um conceito ligado ao negócio, tendo sido 

criado pelo setor empresarial a partir de sua visão para o desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, sob influência desse setor, alguns órgãos governamentais o vêm adotando 

como instrumento de promoção da sustentabilidade a nível mais macro. O Conselho 

para o Desenvolvimento Sustentável do Presidente dos Estados Unidos foi o primeiro a 

recomendar a eco-eficiência como uma abordagem útil para a ação governamental. A 

Comissão para o Desenvolvimento Sustentável da OCDE, também conduzida por 

líderes de negócios, identificou a eco-eficiência como o conceito mais promissor para o 

progresso rumo à sustentabilidade e empenhou-se num vasto programa de trabalho 

sobre esse tópico.  

 Outra organização de agentes econômicos institucionalizada, a Canadian 

Round Table on the Environment and the Economy – NRTEE (Mesa-redonda 

Canadense para o Ambiente e a Economia), patrocinada pelo Governo Canadense, tem 

estado envolvida em diversos projetos sobre indicadores de eco-eficiência e reforma 

fiscal. A Comissão Européia por sua vez cita a eco-eficiência como referência em seu 

processo político, enquanto que a European Environment Agency (Agência Européia 

para o Ambiente) utiliza o conceito para definir e comunicar seus indicadores 

macroeconômicos. 

 A OCDE designou a eco-eficiência como “a eficiência com a qual os recursos 

ecológicos são utilizados ao serviço das necessidades humanas” e a define como uma 

relação de uma “saída” (o valor dos produtos e serviços produzidos por uma empresa, 

setor ou economia, como um todo), dividida pela “entrada” (a soma das pressões 

ambientais geradas pela empresa, setor ou economia) (OECD, 1998).  
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 Segundo a European Environment Agency (EEA, 1999), a eco-eficiência é um 

conceito e uma estratégia que permite uma separação do uso da natureza da atividade 

econômica, necessária para atender às necessidades humanas, ou seja, prover bem-estar.  

De acordo com o conceito, essa separação deve ser suficiente para manter o uso da 

natureza dentro de suas capacidades de sustentação e permitir acesso e uso igualitários 

às gerações atuais e futuras. A abordagem da EEA para a eco-eficiência é mais ampla, 

extrapolando a esfera empresarial e alinhando a eco-eficiência ao conceito de 

desenvolvimento sustentável6. 

 Um importante aspecto da eco-eficiência introduzido pela agência é a 

produtividade de recursos – “fazer mais, utilizando menos” (EEA, 1999). O Conselho 

Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, 2000b) por sua vez destaca o 

aumento do valor agregado dos produtos como ponto chave da eco-eficiência, através 

da melhor adequação dos mesmos às necessidades do consumidor, ao mesmo tempo em 

que se mantém ou reduz o impacto ambiental da sua cadeia de produção – em outras 

palavras, “criação de mais valor com menos impacto”. Outros autores definem ainda a 

eco-eficiência como a síntese da “eficiência econômica e ambiental em paralelo”, em 

que o prefixo “eco” representa a economia e a ecologia. De acordo com as definições do 

WBCSD (2000b), em síntese a eco-eficiência está contida em 7 princípios básicos: 

a) Redução da intensidade de material – redução da quantidade de matéria-

prima utilizada na produção de bens e serviços; 

b) Redução da intensidade energética – redução da quantidade de energia 

gasta na produção de bens e serviços; 

c) Redução da dispersão de substâncias tóxicas – redução da produção de 

resíduos poluentes; 

d) Aumento da reciclabilidade dos materiais; 

e) Otimização do uso de materiais renováveis - uso sustentável de recursos 

renováveis; 

                                                 

6 Segundo a agência, alguns usos possíveis para a natureza na busca pelo bem-estar são: fontes de 

matérias-primas e energia, sumidouros de resíduos e poluição, serviços ambientais como água e ciclo de 

carbono e espaço para atividade econômica (EEA, 1999) 
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f) Prolongamento do ciclo de vida do produto - aumento da durabilidade 

dos produtos; 

g) Aumento da intensidade de utilização dos produtos ou serviços. 

 Ainda segundo o Conselho, esses sete princípios podem ser correlacionados 

com três objetivos mais amplos: 

1. Redução do consumo de recursos: inclui a minimização da utilização de energia, 

materiais, água e solo, englobando a reciclabilidade e a durabilidade do produto 

e fechando o ciclo dos materiais.  

2. Redução do impacto na natureza: inclui a minimização de emissões gasosas, 

descargas líquidas, eliminação de desperdícios e dispersão de substâncias 

tóxicas, assim como o fomento da utilização sustentável dos recursos 

renováveis.  

3. Melhoria do valor do produto ou serviço: significa fornecer mais benefícios aos 

clientes, através da funcionalidade, flexibilidade e modularidade do produto, 

fornecendo serviços adicionais e concentrando-se em vender a mesma 

necessidade funcional, com menos materiais e menor utilização de recursos.  

 A respeito dos conceitos envolvidos com o tema, o WBCSD (2000b) ressalta 

que a eco-eficiência não se limita a incrementar as melhorias da eficiência nas práticas e 

nos hábitos existentes, mas envolve também o estímulo à criatividade e à procura de 

novas soluções em toda a cadeia de oferta e de valor do produto. 

 ALMEIDA (2006) menciona uma tendência por parte de muitas empresas e 

instituições de considerarem a eco-eficiência como sinônimo de sustentabilidade 

corporativa. A autora em seguida cita que, na verdade, eco-eficiência é um dos critérios 

da sustentabilidade. A respeito disto, o WBCSD (2000b) cita que a eco-eficiência 

integra somente dois dos três pilares da sustentabilidade, a economia e a ecologia, 

ficando o terceiro, o progresso social, de fora do seu âmbito. A integração dos pilares 

social e econômico é objeto de um segundo conceito, a sócio--eficiência. A Figura 2 

representa a integração desses conceitos à sustentabilidade corporativa na visão de 

SCHALTEGGER et al. (2006). 
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Figura 2: Integração dos conceitos de eco-eficiência e sócio-eficiência à 

Sustentabilidade Corporativa. Fonte: SCHALTEGGER et al. (2006). 

 Para SCHALTEGGER et al. (2006) a efetividade é a meta de qualquer 

tentativa de melhoria de uma das dimensões do triângulo da sustentabilidade, enquanto 

que a eficiência descreve a relação entre as diferentes dimensões, como as dimensões 

ambiental e econômica, no caso da eco-eficiência, e social e econômica no caso da 

sócio-eficiência. Desta forma, a efetividade pode ser medida em indicadores absolutos, 

enquanto que a eficiência é medida em indicadores relativos ou relações. De acordo 

com essa abordagem, os indicadores de eficiência são indicadores cruzados que 

incorporam duas unidades diferentes, a menos que as duas dimensões sejam medidas 

em termos monetários. 

 Segundo DYLLICK e HOCKERTS (2002), autores que desenvolveram a 

Teoria dos Capitais a partir da idéia introduzida por PORRITT (2001), tanto a eco-

eficiência como a sócio-eficiência são duas das condições a serem preenchidas para que 

uma empresa alcance a sustentabilidade corporativa, dentre várias outras que devem ser 

buscadas. De acordo com os autores, para que uma corporação se torne verdadeiramente 

sustentável ela deve ainda considerar a eco-efetividade, a sócio-efetividade, a 

suficiência e a equidade ecológica, observando, além da sustentabilidade econômica de 
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seus negócios (business case), a sustentabilidade ambiental (natural case) e a 

sustentabilidade social (societal case) 7. 

 De acordo com os autores, essas duas condições levam a melhorias ecológicas 

e sociais relativas, que podem vir a ser anuladas em termos absolutos pelo crescimento 

econômico. Desta forma, a eco e a sócio-eficiência contribuem para a sustentabilidade 

econômica, mas não necessariamente também para a sustentabilidade ecológica e social, 

sendo necessário considerar também os impactos absolutos na natureza e na sociedade 

para atingir realmente a sustentabilidade corporativa. Os autores reconhecem, entretanto 

que o aumento da eficiência se mantém como uma importante tarefa para as 

corporações devendo ser abordado através do desenvolvimento de indicadores a serem 

usados tanto em suas estratégias de negócio e tecnológicas quanto em suas operações. 

 HEIJUNGS (2007) sugere que, da forma como foi definido, o termo mais 

correto para designar a relação entre o valor econômico e a influência ambiental deveria 

ser eco-produtividade, já que a eficiência se caracteriza pela relação entre as saídas e 

entradas de um sistema, devendo ser representado por um indicador adimensional com 

valor máximo igual a 1 ou 100%. O autor sugere uma nova abordagem para um 

indicador de eco-eficiência, dado pela relação entre a exergia de saída pela exergia de 

entrada do sistema, relação que é chamada de eficiência exergética8.  

2.5.2. Métodos e ferramentas relacionados com a eco-eficiência 

 Pode-se observar que eco-eficiência ainda é um termo ambíguo. Ele pode se 

relacionar com uma meta, um indicador, ou mesmo a uma ferramenta (HEIJUNGS, 

2007). As medidas de eco-eficiência, antes orientadas apenas ao processo, passam hoje 

                                                 

7 É importante ressaltar que o conceito de eco-efetividade adotado por DYLLICK e HOCKERTS (2002) 

difere daquele sugerido por SCHALTEGGER et al. (2006), significando adoção de processos e produtos 

renováveis e saudáveis, que reduzam o impacto absoluto de seu uso na natureza. Analisando-se os 

princípios básicos propostos pelo WBCSD (2000b) e a definição de eco-eficiência da Agência Ambiental 

Européia (EEA, 1999), é possível contemplar a eco-efetividade, como proposta pelos autores, no conceito 

de eco-eficiência. 

8 A exergia é uma medida quantitativa do desequilíbrio de um sistema, quando este possui propriedades 

diferentes daquelas do meio que o cerca. À medida que esse desequilíbrio aumenta, cresce também a 

capacidade de realização de trabalho desse sistema, ao trazê-lo para o estado de equilíbrio com o meio. 
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a aplicar ferramentas orientadas para o produto, com a adoção de análises de ciclo de 

vida, eco-design, entre outros. 

 A eco-eficiência tem relação muito próxima com outros conceitos que visam 

também relacionar os impactos ecológicos da produção econômica, como é o caso da 

Pegada Ecológica (Ecological Footprint), a Produção Mais Limpa (P+L), a Avaliação 

de Ciclo de Vida, o Eco-design, Fator 4/10, a ecologia industrial, entre outros (WBCSD, 

2006). Buscando a aplicação prática desses conceitos a seus processos e produtos, 

diversas empresas vêm desenvolvendo instrumentos e metodologias de análise de eco-

eficiência, como é o caso da BASF, com sua ferramenta de análise de eco-eficiência e 

sócio-eco-eficiência (SEEBalance) e a Dow, com o Eco-Compass (WBCSD, 2006). 

 A Tabela 1 mostra alguns dos diversos métodos e ferramentas relacionados 

com a eco-eficiência que vêm sendo desenvolvidos no intuito de operacionalizar os 

conceitos envolvidos no tema nas empresas, em diferentes níveis de atuação - 

gerenciamento ambiental, projeto e desenvolvimento de produtos, fornecedores e 

compras, marketing e comunicação, produção e distribuição, gerenciamento de 

instalações e desenvolvimento de projeto, entre outras. 

 Tabela 1: Métodos e ferramentas relacionados com a eco-eficiência. 

 Nível organizacional/gerencial Marketing e comunicação 

Sistemas de gerenciamento ambiental 

Relatórios ambientais corporativos 

Relatórios ambientais corporativos 

Selo ambiental 

 Projeto e desenvolvimento de produtos Produção e distribuição 

Design para o meio ambiente (Eco-design) 

Análise de eco-eficiência 

Levantamento de ciclo de vida 

Levantamento de risco ambiental 

Política Integrada de produto 

Análise de eco-eficiência 

Ecologia industrial 

Prevenção da poluição (Produção mais Limpa) 

Análise de custo de ciclo de vida (LCCA)  

 Compras e suprimentos 
Gerenciamento de instalações / 

Desenvolvimento de projeto 

Gerenciamento ambiental da cadeia de 

suprimento 

Green Procurement 

Projeto de edificações verdes 

Levantamento de impactos ambientais 

Sistemas de gerenciamento ambiental 

Fonte: Adaptado de WBCSD (2006) 
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 A escolha do método ou ferramenta por parte das empresas depende de uma 

série de fatores incluindo suas políticas internas, sua capacidade de gerenciamento de 

processos, a natureza de suas interações com o ambiente natural, o nível de controle que 

elas têm sobre o projeto de seus produtos e seus mercados e ambientes regulatórios 

particulares (FIVE WINDS INTERNATIONAL, 2000). 

 A partir da análise das diversas ferramentas e métodos disponíveis, optou-se 

pela definição de indicadores de eco-eficiência como uma ferramenta adequada para a 

gestão da eco-eficiência do caso em estudo. Como será visto nos itens que se seguem, 

os indicadores de eco-eficiência são um instrumento capaz de auxiliar o 

acompanhamento da implementação das diretrizes ambientais ao processo da Unidade 

de Exploração e Produção da Amazônia, ao quantificar através da evolução de seus 

valores no tempo a evolução da eco-eficiência da Unidade e apontar oportunidades de 

modificações futuras no processo, aplicando-se assim o conceito de melhoria contínua. 

2.5.3. Indicadores de eco-eficiência 

 Os indicadores de eco-eficiência vêm sendo propostos como instrumentos de 

gestão capazes de monitorar e reportar o desempenho ambiental e econômico das 

empresas. Juntamente com os relatórios de sustentabilidade das empresas, eles são a 

tendência mais recente, em substituição à prática tradicional de reportar indicadores 

ambientais (FET, 2002). Propõe-se neste estudo a adoção desse instrumento para a 

análise e documentação do desempenho e progresso da eco-eficiência da Unidade de 

Negócios da Petrobras na Amazônia – UN-AM, permitindo a identificação de 

oportunidades de melhoria e de áreas onde a melhoria é limitada ou mesmo impossível. 

 Diversos autores e instituições propuseram diferentes abordagens para a 

escolha e implementação de indicadores de eco-eficiência (EIK et al., 2001; FET, 2002; 

SALGADO, 2004; UNCTAD, 2004; WBCSD, 2000c). O WBCSD (2000c) propõe uma 

abordagem contendo três níveis de organização da informação da eco-eficiência: 

categorias, aspectos e indicadores. Esses níveis são consistentes com a terminologia 

utilizada nas séries ISO 14000 (2001) e na Global Reporting Initiative (GRI, 2006). A 

abordagem do UNCTAD (2004) é diversa, porém guarda correlação direta com a 

proposta pelo WBCSD: 

• Categorias – Elementos; 
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• Aspectos – Itens; 

• Indicadores. 

 Segundo o WBCSD (2000c), os indicadores de eco-eficiência devem seguir os 

seguintes princípios: 

1. Ser relevantes e significativos na proteção do ambiente e da saúde humana e/ou 

na melhoria da qualidade de vida; 

2. Fornecer informação aos órgãos de decisão, com o objetivo de melhorar o 

desempenho da organização; 

3. Reconhecer a diversidade inerente a cada negócio; 

4. Apoiar o estabelecimento de padrões de atuação e monitorar a evolução do 

desempenho ambiental; 

5. Ser claramente definidos, mensuráveis, transparentes e verificáveis; 

6. Ser compreensíveis e significativos para as várias partes interessadas; 

7. Basear-se numa avaliação geral da atividade da empresa, produtos e serviços, 

sobretudo concentrando-se naquelas áreas controladas diretamente pela gestão; 

8. Levar em consideração questões relevantes e significativas, relacionadas com as 

atividades da empresa, a montante (Ex. fornecedores) e a jusante (Ex. a 

utilização do produto). 

 De acordo com o UNCTAD (2004), os principais objetivos e características 

dos indicadores de eco-eficiência são: 

 Objetivos: 

1. Prover informação; 

2. Dar suporte à tomada de decisão; 

3. Complementar declarações financeiras. 

Características: 

1. Entendimento; 

2. Relevância; 

3. Confiabilidade; 



32 

  

4. Comparabilidade. 

 Embora haja correlação entre os princípios, objetivos e características 

determinados pelas duas instituições, estas propõem dois diferentes métodos de cálculo 

para os indicadores. Segundo o WBCSD (2000c), um indicador de eco-eficiência é dado 

por: 

ambientalInfluência
serviçoouprodutodoValoreficiênciaEco WBCSD =−  

 Já de acordo com o UNCTAD (2004), a eco-eficiência é a razão inversa à 

proposta acima, razão esta que o WBCSD chama de Intensidade de Impacto: 

serviçoouprodutodoValor
ambientalInfluênciaimpactodeeIntensidadoueficiênciaEco WBCSDUNCTAD =−  

 Segundo HUPPES e ISHIKAWAB (2007), as duas visões são complementares 

entre si e com a visão de outros autores (HELLWEG et al., 2005) dedicados à análise de 

melhorias ambientais, nas quais o foco passa da criação de valor para a redução do custo 

das medidas de melhoria investigadas. De acordo com HUPPES e ISHIKAWAB 

(2007), a eco-eficiência é um conceito geral e abrangente, com variantes residindo sob 

seu “guarda-chuva”. Essas variantes estão descritas na Tabela 2: 

 Tabela 2: Variantes dos indicadores de eco-eficiência. 

 Visão de Produto ou produção Visão de melhoria ambiental 

Dimensão econômica 
sobre dimensão 

ambiental 

Valor da produção/consumo por 
unidade de impacto ambiental: 
1 Produtividade ambiental 

Custo por unidade de melhoria 
ambiental: 

3 Custo de melhoria 
ambiental 

Dimensão ambiental 
sobre dimensão 

econômica 

Impacto ambiental por unidade 
de valor de produção/consumo: 

2 Intensidade ambiental 

Melhoria ambiental por 
unidade de custo: 

4 Custo-efetividade ambiental 

Fonte: Adaptado de HUPPES e ISHIKAWAB (2007) 

 Segundo HUPPES e ISHIKAWAB (2007), o “guarda-chuva” pode abrigar 

ainda as abordagens tecnológicas descritas no item 2.5.1, que adotam o conceito de 

eficiência como complemento do fator de perda, onde a mesma variável aparece na 

entrada e saída. Os autores adotam essa abordagem de modo a facilitar a comunicação, 

escolhendo-se caso a caso a variante mais adequada. Para se atingir um consenso sobre 
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essa terminologia os autores sugerem um envolvimento de mais setores da sociedade, o 

que de acordo com sua visão se torna difícil devido à natureza descentralizada da 

comunidade que estuda o conceito de eco-eficiência. 

 HUPPES e ISHIKAWAB (2007) assim como outros autores (FET, 2002; 

KICHERER, 2006; MARZULLO, 2007; SCHMIDT et al., 2004; VIANNA, 2006) 

propõem a ponderação e soma de indicadores de forma a estabelecer um índice sintético 

que possa ser utilizado na comparação entre alternativas que tenham uma mesma 

função. essa abordagem é criticada por WBCSD (2000c) e UNCTAD (2004), segundo 

os quais diferentes indicadores não devem ser fundidos em um único número. Segundo 

esses autores, as empresas devem escolher um conjunto de indicadores que melhor se 

adéqüem a seu processo de comunicação e tomada de decisão. 

 O cálculo de um índice sintético certamente facilita a tomada de decisão acerca 

da escolha entre duas alternativas de processo para se obter o mesmo valor, por 

exemplo. Ao adotar essa prática deve-se ter o cuidado, no entanto, de não omitir a 

informação sobre os valores obtidos em cada categoria e aspecto considerados, sob pena 

de mascarar os resultados sob um valor único que em si só não representa a análise de 

todos os aspectos que devem ser considerados. 

 A respeito desta questão, SACHS (2007) pondera que a utilização de um 

conjunto de indicadores é vantajosa em relação à adoção de indicadores sintéticos, pois 

com essa prática perde-se a real informação sobre os extremos, ou limites, mais 

importantes do que as médias. De acordo com SACHS (2007), a prática ideal é a 

realização de estudos comparativos, a partir da definição de 10 a 12 indicadores mais 

pertinentes para o caso, seguida pela comparação de trajetórias através de perfis.  

 Ainda segundo SACHS (2007), a classificação e identificação de padrões 

através de indicadores deve ser feita com cuidado para que o instrumento não se torne 

apenas uma forma de replicar soluções prontas. Segundo o autor, a comparação de casos 

só interessa para buscar soluções cada vez melhores, e não meramente para criar 

classificações. A definição do que deve ser medido e de que forma é a grande 

contribuição científica para a operacionalização do desenvolvimento sustentável.  

 Outro ponto importante a ser considerado na proposição de indicadores é a 

consideração de aspectos qualitativos na análise. A busca pela quantificação de aspectos 

essencialmente qualitativos deve ser evitada, sob pena de se chegar a uma forma de 
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reducionismo. Esse ponto é especialmente válido para o caso de indicadores sociais ou 

de biodiversidade, conforme veremos no capítulo 5. 

 Os indicadores de eco-eficiência são separados em duas categorias: aplicação 

genérica e específicos do negócio. Os indicadores de aplicação genérica podem ser 

utilizados universalmente por praticamente todos os negócios, embora possam ter um 

valor e grau de importância diferente, consoante o negócio. Cada um dos indicadores 

deve seguir as seguintes regras: 

1. Estar relacionado com uma preocupação ambiental global ou com um valor 

global para o mundo dos negócios; 

2. Ser relevante e significativo para praticamente todos os negócios; 

3. Possuir métodos de medição estabelecidos e definições globalmente aceitas. 

 Já os indicadores específicos do negócio devem ser definidos de acordo com o 

negócio a que se referem. As abordagens para medição e definição dos indicadores, bem 

como sua relevância e peso variam de negócio para negócio. Essas distinções, no 

entanto, não implicam que os indicadores de aplicação genérica sejam mais importantes 

do que os específicos do negócio. Essa questão dependerá da natureza do próprio 

negócio. Segundo o WBCSD (2000c), essa distinção serve simplesmente para 

identificar um pequeno conjunto de indicadores que pode ser utilizado por todos os 

negócios dentro de um leque mais vasto e relevante para cada organização. 

 O WBCSD (2000c) sugere que os indicadores específicos sejam definidos de 

acordo com o critério de seleção de indicadores de desempenho ambiental descritos na 

norma ISO 14031 (2001) (Avaliação de Desempenho Ambiental) e também com a 

importância de cada aspecto dentro da própria unidade. Os indicadores específicos 

podem ser definidos em diferentes níveis (corporativo, fabril, etc.), de acordo com sua 

utilidade para a gestão das atividades. Neste estudo de caso, o nível proposto é a 

Unidade de Negócios. 

 Na obtenção das informações que irão compor os indicadores e na 

comunicação destes, as seguintes questões devem ser consideradas: 

• Seleção de fronteiras; 

• Disponibilidade da informação; 

• Sensibilidade e erro; 
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• Transformação e conversão; 

• Agregação; 

• Interpretação e definição de padrões; 

• Entendimento das necessidades dos utilizadores; 

• Âmbito e limitações. 

 No que se refere à seleção de fronteiras, as abordagens das duas instituições 

são bastante diversas. O WBCSD (2000c) indica a consulta da série de normas ISO 

14040 (2001), que dispõe sobre a metodologia de análise de ciclo de vida. Já o 

UNCTAD (2004) considera que seu custo excessivo torna inviável a aplicação regular 

do conceito de ciclo de vida a empresas grandes com muitas atividades, produtos e 

serviços. Segundo a UNCTAD, os indicadores de eco-eficiência devem considerar 

apenas a influência ambiental decorrente diretamente da criação do valor do produto ou 

serviço, e não as influências a jusante e a montante. 

2.6. Principais ferramentas de sustentabilidade corporativa e o contexto da 

indústria de petróleo e gás 

  As principais ferramentas de gestão de responsabilidade sócio-ambiental que 

estão sendo adotadas mundialmente por empresas de diversos setores foram 

recentemente relacionadas em duas publicações: “Background briefing: the reference 

compendium on business and sustainability” (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2003) 

e “Compêndio para a sustentabilidade: Ferramentas de Gestão de Responsabilidade 

Socioambiental” (LOUETTE, 2007). A última, além de mais recente, relaciona também 

os instrumentos de gestão de diversos países da América e Europa, em especial do 

Brasil. Além disto, o conteúdo da publicação é disponibilizado na internet de forma 

organizada e constantemente revisada, permitindo a atualização com trabalhos mais 

recentes disponíveis e em fase de construção ou experimentação, através do cadastro de 

organizações. Dentre as ferramentas mencionadas nestas duas publicações, aquelas 

consideradas mais pertinentes à indústria do petróleo estão relacionadas na Tabela 3. 
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 Tabela 3: Principais ferramentas de gestão para a sustentabilidade 

corporativa. 

Tipo  Ferramenta Entidade Data Escopo Contexto 

Diretrizes para 
empresas 

multinacionais 
OCDE 

1976. 
Revisão em  

2000 

Diretrizes endereçadas 
aos governos com 

foco na atuação das 
empresas 

multinacionais 

A Petrobras segue 
as diretrizes da 

OCDE 
Princípios e 

diretrizes 
internacionais 

Pacto Global PNUD 1999 

Dez princípios 
classificados em 

quatro temas: direitos 
humanos, trabalho, 

meio ambiente e 
corrupção 

Petrobras é 
signatária desde 

2003 e faz parte do 
conselho 

internacional 
desde 2006 

Princípios de 
governança 

corporativa e 
desenvolvimento 

econômico 

OCDE 1998 

Diretrizes para 
garantir a integridade 
das corporações em 
seus processos de 

gestão e de 
relacionamento com 
as partes interessadas 

A Petrobras segue 
as diretrizes da 

OCDE Princípios e 
diretrizes de 
governança 
corporativa Código 

brasileiro das 
melhores 

práticas de 
governança 
corporativa 

IBGC 

1999. 
Revisão em 

2001 e 
2004 

Código que visa o 
aprimoramento do 

padrão de governo das 
empresas nacionais 

A Petrobras é um 
Associado 

Patrocinador do 
IBGC. 

Princípios do 
Equador 

International 
Finance 

Corporation
2003 

Critérios mínimos 
para a concessão de 

crédito, que 
asseguram que os 

projetos financiados 
sejam desenvolvidos 
de forma socialmente 

e ambientalmente 
responsável 

Aplicáveis à 
concessão de 
crédito para 

empreendimentos 
da indústria de 
petróleo e gás 

Princípios e 
diretrizes 
setoriais 

Dow Jones 
Sustainability 
Index (DJSI), 
setor empresas 
produtoras de 
petróleo e gás 

Dow Jones 

Lançado 
em 1999, 
atualizado 

anualmente

Conjunto de critérios 
para seleção de 

empresas líderes em 
sustentabilidade, que 
refletem um consenso 

internacional de 
excelência para as 

atividades das 
empresas atuantes no 
setor petróleo e gás 

No setor de 
petróleo e gás, 

além da Petrobras, 
estão incluídas 

AMEC, BG 
Group, BP, ENI, 
EnCana Corp., 

FMC 
Technologies, 

Gamesa 
Corporacion 

Tecnológica, Neste 
Oil Oyj, Nexen, 
Noble, Repsol 
YPF e Royal 

Dutch 
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 Tabela 2: Principais ferramentas de gestão para a sustentabilidade 

corporativa (continuação). 

Tipo  Ferramenta Entidade Data Escopo Contexto 

Princípios e 
diretrizes 
setoriais 

ISE – Índice de 
Sustentabilidade 

Empresarial 
Bovespa 

Lançado 
em 2005, 
atualizado 

anualmente

Índice de 
sustentabilidade 
empresarial que 

distingue empresas e 
grupos empresariais 

comprometidos com a 
sustentabilidade e 
diferenciá-los em 

termos de qualidade, 
nível de compromisso, 

transparência e 
desempenho 

Obtido pela 
Petrobras em 

2006 e renovado 
em 2007. 

ISO 26000 ISO 
Previsão de 
lançamento: 

2010 

Estabelecerá um 
padrão internacional 

de diretrizes de 
responsabilidade 

social  

A Petrobras é 
representante do 

segmento 
industrial na 
delegação 

brasileira de 
elaboração da 

norma 

ISO 14000 ISO 

1996 
(14001) a 

2006 
(14064) 

Aborda vários 
aspectos do 

gerenciamento 
ambiental, incluindo 

sistemas de 
gerenciamento, 

auditorias, avaliação 
de performance, selos 

verdes, análise de 
ciclo de vida e 

implementação de 
projetos de MDL 

Certificação da 
UN-AM desde 

1998 

SA 8000/NBR 
16001  ABNT 2004  

Estabelece requisitos 
mínimos a um sistema 

de gestão de 
responsabilidade 

social 

Adotada pela 
Petrobras, que 

promove cursos 
de capacitação 
sobre a norma 

para os 
empregados 

OHSAS 18001 

U.S. 
Department of 

Labor - 
Occupational 

Safety 
& Health 

Administration

1999 

Norma voltada à 
saúde e segurança 

ocupacional, passível 
de auditoria e 
certificação 

Certificação da 
UN-AM desde 

1998 

Normas e 
Certificações 

AA 1000 ISEA 1999  

Norma voltada para a 
prática da 

responsabilidade 
social.  

Adotada pela 
Petrobras, que 

promove cursos 
de capacitação 
sobre a norma 

para os 
empregados 

 



38 

  

 

 Tabela 2: Principais ferramentas de gestão para a sustentabilidade 

corporativa (continuação). 

Tipo  Ferramenta Entidade Data Escopo Contexto 

G3 GRI 
2000. 

Revisada 
em 2003 

Guia para elaboração 
de relatórios 

corporativos de 
sustentabilidade 
baseado em onze 

princípios.  

Adotado a partir 
de 2007 pela 

Petrobras em seu 
balanço social e 

ambiental 
(PETROBRAS, 

2008a) 

Balanço Social IBASE 1997 

Demonstrativo 
numérico sobre as 

atividades sociais da 
empresa que permite a 
verificação dos dados 
e comparação entre 

empresas  

Adotado até 2006 
pela Petrobras, 
substituído pelo 

modelo 
ETHOS/GRI 

Indicadores 
ETHOS 

Setoriais para a 
Indústria de 

Petróleo e Gás 

ETHOS 2008  

Seguem as diretrizes 
do GRI para 

elaboração de 
relatórios corporativos 

de sustentabilidade. 
Primeiros indicadores 

setoriais para a 
indústria do petróleo 

Matriz brasileira 
de evidências de 
sustentabilidade 

ETHOS 2004 

Matriz de análise que 
relaciona aspectos da 
sustentabilidade com 
reconhecidos fatores 

de sucesso nos 
negócios 

Matriz de 
critérios 

essenciais de 
RSE e seus 

mecanismos de 
indução 

ETHOS 2005 

Define 7 áreas 
temáticas e 29 

critérios essenciais de 
RSE e os diversos 

agentes indutores que 
contribuem para a 

adoção de práticas de 
gestão socialmente 

responsáveis  

Os critérios 

essenciais e os 

indicadores 

setoriais para a 

indústria de 

petróleo e gás 

serão a base para o 

estabelecimento 

dos temas sociais 

no capítulo 5 

The Natural Step 
Willis 

Harman 
House 

1989 

Metodologia para o 
planejamento de 

negócios e tomada de 
decisões baseada nas 

condições 
fundamentais para 

uma sociedade 
sustentável  

Aplicado pela OK 
Petroleum 

Instrumentos 

de Gestão  

API -IPIECA 
Compendium 

API e 
IPIECA 2003 

Estudo setorial para a 
indústria do petróleo e 

gás mostrando 
conceitos aplicáveis a 

cada uma das 
dimensões da 

sustentabilidade 

Os temas definidos 
pelo estudo 

servirão de base 
para o 

estabelecimento 
dos aspectos no 

capítulo 5 
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Fonte: (LOUETTE, 2007; UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, 2003) 

 O API-IPIECA Compendium é um referencial de sustentabilidade corporativa 

direcionado para a indústria de óleo e gás, desenvolvido em conjunto pela API e pela 

IPIECA em 20039. O API-IPIECA Compendium apresenta o conceito de 

sustentabilidade com foco nessa indústria e define uma série de aspectos relacionados a 

cada uma das dimensões representadas na Figura 3. Diferentemente das Diretrizes da 

Global Reporting Initiative e de outros referenciais consagrados, o Compendium não é 

de natureza normativa. O estudo da API-IPIECA (2003) aborda o estado-da-arte da 

sustentabilidade corporativa, compreendendo as políticas e indicadores de desempenho 

voltados para a sustentabilidade corporativa adotados pelas empresas da indústria de 

óleo e gás, sendo fruto de uma pesquisa realizada em 2002 junto a empresas 

representativas da indústria. A Figura 3 apresenta o conceito de sustentabilidade 

corporativa em suas três dimensões, segundo a visão da API –IPIECA e com foco na 

indústria de óleo e gás. 

 

Figura 3: Sustentabilidade corporativa na indústria de óleo e gás. Fonte: (IPIECA 

e API, 2003). Adaptação de ALMEIDA (2006). 

                                                 

9 Um breve descrição sobre a IPIECA  pode ser encontrada no item 3.2.1 
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 Conforme descrito nesse estudo, a partir da conceituação de sustentabilidade e 

da definição preliminar dos respectivos indicadores de desempenho, foi elaborado um 

instrumento de pesquisa contendo questões relacionadas a cada uma das dimensões e 

interseções: eco-eficiência, sustentabilidade sócio-ambiental e sócio-econômica. Esse 

instrumento foi submetido a sessenta e cinco empresas convidadas a responder uma 

pesquisa on-line, das quais trinta e duas responderam10. 

 Os principais resultados da pesquisa revelaram que a maioria das empresas 

utiliza indicadores e métricas de saúde ocupacional e desempenho ambiental e muitas 

delas já publicaram esses indicadores em seus relatórios e até estabeleceram metas de 

desempenho para as três dimensões da sustentabilidade. As práticas futuras para 

elaboração dos relatórios de sustentabilidade deverão incluir mais métricas e metas 

focalizando desenvolvimento sustentável, especialmente a intensidade de uso dos 

recursos e segurança. Outra conclusão do relatório é que as empresas estão dispostas, no 

futuro, a acompanhar sistematicamente os referidos indicadores junto a toda a força de 

trabalho. Entretanto, o estudo mostra que há pouca evidência de que a indústria esteja 

buscando adotar métricas que focalizem impactos versus produtos e serviços. A 

indústria reconhece a importância e valoriza as diversas iniciativas para melhoria dos 

relatórios de sustentabilidade, como por exemplo, o Global Reporting Initiative (GRI), 

mas considera que somente alguns elementos desses instrumentos são realmente úteis 

para a indústria de óleo e gás. Um dos maiores desafios para a indústria no que se refere 

à sustentabilidade é justamente estabelecer indicadores e métricas apropriadas. 

 Buscando superar esse desafio a OGP instituiu um conjunto de indicadores de 

eco-eficiência que possibilitarão o estabelecimento de referenciais de benchmarking 

internacional. As 38 companhias de petróleo membros da OGP, entre eles a Petrobras, 

devem enviar anualmente os seguintes indicadores à Associação11: 

 

                                                 

10 As empresas respondentes são Alyeska, Amerada Hess, BG, BHP Billiton, BP, Burlington Resources, 

Chevron Texaco, Citgo, CNOOC, Conoco, Engen Petroleum, ENI, ExxonMobil, Marathon, Metasource, 

(Woodside), Nexen, Ocean Energy, PDVSA, Petrobras, Petro-Canada, Petronas, Phillips, Premier Oil, 

Repsol YPF, Shell, Statoil, Suncor Energy Inc, Sunoco, Williams, TotalFinaElf, Unocal e Valero. Fonte: 

(IPIECA e API, 2003). 

11 Um breve descrição sobre a OGP pode ser encontrada no item 3.2.2 a seguir. 
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• Óleo Derramado / Hidrocarboneto Produzido (t/Mt); 

• Óleo Descartado / Água produzida descartada (mg/l); 

• Emissões de CO2 / Hidrocarboneto Produzido (t/Mt); 

• Emissões de CH4 / Hidrocarboneto Produzido (t/Mt); 

• Emissões de NMVOC12 / Hidrocarboneto Produzido (t/Mt); 

• Emissões de SO2 / Hidrocarboneto Produzido (t/Mt); 

• Emissões de NOx / Hidrocarboneto Produzido (t/Mt); 

• Energia Consumida / Hidrocarboneto Produzido (GJ/t) 

                                                 

12 NMVOC  - Non-Methane Volatile Organic Compounds – compostos orgânicos voláteis não-metânicos 

são todos os hidrocarbonetos, com exceção do metano, liberados para a atmosfera. 
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3. ESTADO-DA-ARTE INTERNACIONAL DA EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS EM FLORESTAS TROPICAIS 

ÚMIDAS 

3.1. As florestas tropicais úmidas e a indústria do petróleo 

 As florestas tropicais úmidas representam o conjunto de ecorregiões entre os 

trópicos de Câncer e Capricórnio e se encontram em três áreas principais do planeta: nas 

bacias dos rios Amazonas e Orenoco, na América do Sul (sendo essa a maior massa 

contínua) e na América Central; nas bacias dos rios Congo, Níger e Zambeze - regiões 

central e oeste da África, e em Madagascar; e nas regiões da Malásia, Borneo e Nova 

Guiné. Essas áreas diferem entre si em relação às espécies presentes, contudo a estrutura 

florestal e a ecologia são semelhantes nas três áreas (CÁUPER et al., 2006). 

 O foco da indústria do petróleo em florestas tropicais úmidas vem crescendo 

significativamente com a descoberta de campos com reservas economicamente viáveis e 

o desenvolvimento de outros campos descobertos há mais tempo e cujo aproveitamento 

a nova conjuntura econômica do mercado do petróleo e gás tornou viável, aliada ao 

desenvolvimento tecnológico da indústria. Estima-se que uma porcentagem significativa 

de novos desenvolvimentos em exploração e produção de petróleo e gás nos próximos 

anos irá ocorrer em ambientes sensíveis, como o Alasca e os trópicos úmidos (IPIECA, 

2003a). 

 O histórico da atuação da indústria do petróleo nestas áreas nem sempre foi 

pontuado pela excelência ambiental. Mais recentemente, a crescente conscientização da 

sociedade para as questões de responsabilidade sócio-ambiental e da importância da 

biodiversidade e dos serviços ambientais prestados por esses ecossistemas, têm levado 

as empresas petrolíferas a reavaliar suas atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás nestas áreas. Atualmente as questões ambientais são abordadas por essas 

empresas através de uma combinação de atendimento à regulação governamental dos 

países onde atuam e padrões de desempenho mínimos auto-estabelecidos, em frações 

que dependem da autoridade de licenciamento e do operador em questão. 

 Florestas tropicais úmidas são o resultado de um balanço natural delicado. O 

alto índice pluviométrico é regulado pela existência da floresta, cuja vegetação, 
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composta de espécies de características variadas, controla inundações e processos 

erosivos. A fina camada topo de solo é protegida pela cobertura vegetal composta de 

múltiplos estratos, cuja remoção pode expor o frágil ecossistema inferior, composto de 

vegetação de raízes pouco profundas e desencadear graves processos erosivos (IAGC, 

1994). 

 Alguns aspectos importantes no que diz respeito a atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás em florestas tropicais úmidas são a riqueza e singularidade 

da biodiversidade desses ecossistemas, ainda hoje não totalmente conhecida pela 

comunidade científica, e a importância dos serviços ambientais prestados por essas 

florestas, como acúmulo de reservas de água doce e regulação climática. 

 Outra questão importante acerca de atividades de exploração e produção de 

hidrocarbonetos em florestas tropicais úmidas é a vulnerabilidade das comunidades 

destas regiões. Em muitas destas áreas de florestas tropicais úmidas, não só existe uma 

grande visibilidade ecológica, mas também diversas comunidades locais socialmente 

sensíveis cuja sobrevivência está inexoravelmente atrelada à presença da floresta. Desta 

forma, a atuação responsável nestas áreas implica necessariamente na consideração, 

além dos impactos ambientais, também dos impactos sociais que o empreendimento irá 

acarretar nos habitantes locais, de acordo com uma perspectiva sistêmica (IVORY e 

RUIZ-LARREA, 1998). Para algumas empresas de petróleo a preocupação com 

questões sociais é um assunto ainda muito novo, não sendo parte da cultura empresarial 

de muitas indústrias desse setor. Desta forma, a abordagem para uma coordenação bem 

sucedida de questões sociais e ambientais com a produção econômica de petróleo ainda 

depende de consideráveis avanços.  

 Através das experiências de atuação de empresas em ambientes de florestas 

tropicais úmidas, foram desenvolvidas e aplicadas diversas inovações tecnológicas e 

implementados sistemas de gerenciamento buscando minimizar os impactos ambientais 

inerentes a essas operações. Algumas destas iniciativas foram reunidas por associações 

da indústria do petróleo, como as que serão descritas a seguir:  
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3.2. Contribuições das principais associações da indústria 

3.2.1. IPIECA 

 A organização voluntária sem fins lucrativos IPIECA (International Petroleum 

Industry Environmental Conservation Association) foi criada em 1974, com o objetivo 

de tratar de questões ambientais e sociais de interesse da indústria do petróleo. Ela 

inclui empresas e associações da indústria de petróleo e gás. Essa organização lançou 

em 1998, com última revisão em 2003, uma publicação de diversos estudos de caso 

sobre operações de empresas da indústria do petróleo em ambientes ecologicamente 

sensíveis, desde desertos, manguezais, pântanos, recifes de coral, florestas tropicais 

úmidas até regiões de tundra congelada e desde áreas rurais habitadas por comunidades 

indígenas até ambientes urbanos densamente povoados. Essa publicação, denominada 

“The Oil Industry: Operating in Sensitive Environments” (IPIECA, 2003a), descreve as 

abordagens adotadas por seus membros, no intuito de incentivar a indústria ao redor do 

mundo a adotar as práticas descritas de gerenciamento ambiental sustentável e, em 

longo prazo, promover melhorias destas práticas13. 

 Além da série de estudos sobre a atuação em ambientes sensíveis, a IPIECA 

publica também outras séries de estudos relevantes para o estado-da-arte em 

delineamento: Technology Cooperation and Capacity Building e Partnerships in the Oil 

and Gas Industry (IPIECA, 2006). Além desses estudos, outra publicação da IPIECA 

relevante para o caso da exploração e produção de petróleo e gás em florestas tropicais 

úmidas é o documento Creating Successful, Sustainable Social Investment (IPIECA, 

                                                 

13 As empresas associadas à IPIECA são: OMV, OXY, BG Group, BHP Billiton, BP, Chevron, CNOOC, 

ConocoPhillips, Eni, Exxon Mobil, Hess Corporation, Hunt Oil, KPC, Maersk, Marathon, Nexen, NOC 

Libya, PDO, PETROBRAS, Petronas, Petrotin, PTTEP, Repsol YPF, Saudi Aramco, Shell, Statoil Hydro, 

TNK-BP, Total, Woodside. As associações que fazem parte da organização são: Australian Institute of 

Petroleum (AIP), The American Petroleum Institute (API), Asociación de Asistencia Recíproca Petrolera 

Estatal Latinoamericana (ARPEL), Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), Canadian 

Petroleum Products Institute (CPPI), Conservation of clean air and water in Europe (CONCAWE), 

European Petroleum Industry Association (EUROPIA), Institut Français du Petrole (IFP), International 

Association of Oil and Gas Producers (OGP), Petroleum Association of Japan (PAJ), South African 

Petroleum Industry Association (SAPIA) e World Petroleum Council (WPC). 
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2008), que aborda as melhores práticas para o investimento sustentável em 

comunidades, incluindo formas de medir seu sucesso. Os estudos de caso aplicáveis ao 

estabelecimento do estado-da-arte objeto deste capítulo são aqueles que abordam 

atividades em florestas tropicais úmidas, e serão descritos com detalhe no item 3.3: 

• ChevronTexaco na província de Southern Highlands, Papua Nova Guiné  

• TotalFinaElf na Amazônia Andina, Bolívia 

• Repsol YPF no Equador 

• Shell em Camisea, Peru e no Complexo de Gamba, Gabão 

• Chevron na Nigéria 

3.2.2. OGP 

 A OGP foi fundada em 1974 sob o nome original de Oil Industry International 

Exploration and Production Forum (E&P Forum), tendo adotado o nome de 

International Association of Oil and Gas Producers em 1999. A organização tem 67 

membros representando 38 companhias de petróleo e 14 associações nacionais da 

indústria operando em 60 países, e foi criada para representar os interesses de seus 

membros na regulação das atividades de exploração e produção de óleo e gás. Em 1991 

a associação publicou suas diretrizes de operação da indústria do petróleo em florestas 

tropicais úmidas (E&P FORUM, 1991). A associação produziu também diretrizes para 

o gerenciamento de resíduos (E&P FORUM, 1993a), gerenciamento de saúde para 

operações geofísicas remotas em terra (E&P FORUM, 1993b), injeção de água 

produzida (OGP, 2000), desenvolvimento e aplicação de sistemas de gerenciamento de 

SMS (E&P FORUM, 1994), descomissionamento de locações terrestres de exploração e 

produção de óleo e gás e questões-chave no gerenciamento de questões sociais em 

projetos de petróleo e gás (OGP, 2002). 

3.2.3. EBI 

 A Energy and Biodiversity Initiative (EBI) foi criada em 2001 por quatro 

empresas de energia e cinco organizações de conservação com o objetivo de 



46 

  

desenvolver e promover práticas que integrem a conservação da biodiversidade ao 

desenvolvimento das indústrias do setor14. A parceria foi estruturada para produzir guias 

práticos, ferramentas e modelos para aprimorar o desempenho ambiental das empresas, 

minimizar os danos à biodiversidade e maximizar as oportunidades para conservação 

nas áreas em que as atividades de exploração e produção são desenvolvidas. 

 A EBI já produziu diversas publicações relacionadas à gestão de impactos à 

biodiversidade na indústria de óleo e gás. Uma visão ampla da gestão pode ser 

encontrada no documento “A integração da biodiversidade à exploração e produção de 

óleo e gás” (EBI, 2003b). Outros assuntos tratados em publicações da EBI relevantes 

para o estado-da-arte da exploração e produção de petróleo e gás em florestas tropicais 

úmidas são: a integração da biodiversidade ao processo de avaliação de impactos 

ambientais e sociais (EBI, 2003c); impactos indiretos negativos da indústria de óleo e 

gás (EBI, 2003e); boas práticas para prevenção e mitigação de impactos diretos e 

indiretos à biodiversidade (EBI, 2003a); indicadores de biodiversidade para 

monitoramento de impactos e definição de ações para conservação (EBI, 2002); e 

integração da biodiversidade ao Sistema de Gestão de Impactos Ambientais da empresa 

(EBI, 2003d). 

3.2.4. Outras instituições 

 Além das associações da indústria do petróleo, outras instituições, destacadas 

abaixo, também desenvolveram diretrizes para operações de exploração e produção de 

petróleo e gás em áreas ecologicamente sensíveis: 

• IUCN – The World Conservation Union: “Oil Exploration in the Tropics, 

Guidelines for Environmental Protection” (IUCN, 1991) 

• CI – Conservation International – “Reinventing the Well: Approaches to 

Minimizing the Environmental and Social Impact of Oil Development in the 

Tropics” (ROSENFELD et al., 1997) 

                                                 

14 Os membros da EBI são BP, ChevronTexaco, Shell, Statoil, e as ONGs Conservation International, 

Fauna & Flora International, IUCN, The Nature Conservancy e Smithsonian Institution. 
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• IAGC – International Association of Geophysical Contractors – “Environmental 

Guidelines for Worldwide Geophysical Operations” (IAGC, 1994) 

• World Bank Group – “Environmental, Health, and Safety Guidelines for 

Onshore Oil and Gas Development” (INTERNATIONAL FINANCE 

CORPORATION, 2007) 

• World Bank Group – “Guidelines for the mitigation of adverse environmental 

and social impacts” (LIEBENTHAL et al., 2005) 

• World Bank Group – “Minimizing Environmental Problems from Petroleum 

Exploration and Development in Tropical Forest Areas” (MUSINSKY et al., 

1998) 

3.3. Atuação das empresas petrolíferas em áreas de florestas tropicais 

úmidas 

 A partir da pesquisa bibliográfica realizada, foram identificados dez casos 

relevantes para o delineamento do estado-da-arte internacional da atuação de empresas 

de petróleo em regiões de florestas tropicais úmidas. Além do caso brasileiro, que será 

abordado em detalhe no capítulo 4, foram identificados ainda os seguintes casos: Peru, 

Equador, Colômbia, Bolívia, Guatemala, Nigéria, Gabão, Papua Nova Guiné e 

Indonésia.  

 A Figura 4 mostra no mapa do Globo Terrestre a distribuição espacial dos 

países que serão analisados em detalhe nos itens que se seguem. O mapa, extraído de 

WWF (2006), mostra a distribuição dos diferentes biomas do planeta, podendo-se 

facilmente identificar as regiões de florestas tropicais úmidas, representadas em verde 

no mapa, onde por sua vez estão ressaltados os casos a serem estudados em seguida. É 

interessante observar a ocorrência de atividades de exploração e produção em 

praticamente todas as regiões com existência de florestas tropicais úmidas 
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Figura 4: Empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás em florestas tropicais úmidas abordados no capítulo 3.  

FONTE: Adaptado de (WWF, 2006) 
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3.3.1. Peru 

 A exploração de óleo e gás na porção peruana da Floresta Amazônica se 

iniciou nos anos 80. Em 1984, após mais de três anos de exploração, a Shell descobriu o 

reservatório de gás de Camisea - nome dado devido ao rio que flui próximo. 

(FALZARANO e GAURISSE, 2004). 

 Talvez um dos casos mais estudados na literatura a respeito de exploração e 

produção de petróleo e gás em florestas tropicais úmidas, o Campo de Camisea fica 

situado 500 quilômetros a leste de Lima, na zona leste das montanhas dos Andes. Esta é 

uma área altamente delicada devido ao valor ambiental e antropológico do Vale de 

Urubamba, região de alta diversidade biológica e origem de antigas comunidades 

nômades nativas que vivem em uma reserva na qual estão localizados dois terços do 

campo, incluindo três dos poços de produção. Outra característica distintiva é o 

isolamento em que a área ainda permanece, dada a posição geográfica (barreiras 

naturais), e a inexistência de estradas (MARTINEZ et al., 2007). 

 Apesar de descoberto nos anos 80, somente em 1996 a empresa Shell 

Prospecting and Development Peru (SPDP), em parceria com Mobil Exploration and 

Producing Peru Inc, conseguiu um acordo com o governo peruano para o 

desenvolvimento do campo. A empresa operou o campo desde o início das atividades 

exploratórias até 1998, quando se retirou do país. Os impactos e controvérsias 

decorrentes do início da exploração do campo entre 1981 e 1987 obrigaram a empresa a 

reavaliar suas operações na área e desenvolver um novo modelo de gestão, elaborado a 

partir de discussões com as partes interessadas, buscando conhecer as expectativas das 

comunidades locais (BRANDON e NIXON, 1998). Segundo IPIECA (2003d), a 

questão crítica desse novo modelo de gestão era o reconhecimento por uma operação 

comprometida com os mais altos padrões de saúde, segurança e meio ambiente, o que 

foi buscado através de uma política de abertura e transparência com as partes 

interessadas, em especial comunidades locais e ONGs.  

 Os principais pontos levantados durante a consulta a 18 comunidades nativas e 

4 assentamentos de colonos foram navegabilidade dos rios em canoas, disponibilidade e 

reprodução de peixes e o impacto na população causado pelo ruído gerado pelas 

atividades de perfuração. As comunidades também expressaram o desejo de que a 
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política offshore15 adotada pela empresa no início de suas atividades na região 

continuasse durante o desenvolvimento do campo, que a integração com as 

comunidades fosse mantida e que fossem dadas evidências de que os pontos levantados 

na consulta foram considerados realmente no processo de tomada de decisão 

(BRANDON e NIXON, 1998). De acordo com JONES (1998), o processo de consulta e 

participação das partes interessadas foi a chave para o sucesso do projeto Camisea. 

 As comunidades estavam preocupadas que a região também se beneficiasse 

com o projeto, e para tanto a Shell se comprometeu a trabalhar em conjunto com as 

comunidades e outras partes interessadas para entregar um “benefício líquido” de suas 

atividades à região. Essa visão foi posteriormente desdobrada em acordos de uso da 

terra e um processo de planejamento regional focando no “capital social” das 

comunidades, sua habilidade de gerenciar seu próprio futuro. O planejamento foi 

baseado em diagnósticos sócio-econômicos de linha de base, desenvolvidos 

independentemente por terceira parte, e foi discutido com a comunidade em oficinas de 

trabalho para validação dos dados e definição de prioridades, para então ser levado aos 

governos regional e nacional do Peru, de forma a obter deles comprometimento em sua 

implementação. Esse trabalho deu origem a dois principais planos, um de saúde 

regional, que chegou a ser implementado, e um plano de desenvolvimento sustentável 

para a região, que estava sendo finalizado quando a empresa decidiu deixar o país 

(IPIECA, 2003d). 

 Outra ação desenvolvida para atender aos interesses das partes foi a adoção de 

um código de relacionamento com as comunidades locais. O código fornece 

informações a respeito da história e do ambiente das comunidades nativas, de seu status 

como os anfitriões do projeto e como donos da terra, o tipo de relacionamento que o 

operador deseja desenvolver com essas comunidades, um guia ao comportamento dos 

trabalhadores no campo e um resumo dos princípios por trás do código. A seguinte frase 

resume esse código: “Estes princípios são uma parte significativa do compromisso do 

                                                 

15Os pontos cruciais da política offshore são os seguintes: a entrada e saída de pessoal da área de 

operações são estritamente controladas, a área que cerca o local de operações é encarada como oceano e 

não pode ser cruzada por estradas ou pessoas e todo o resíduo produzido no local é categorizado, 

armazenado e removido para eliminação controlada off-site. 
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operador com o desenvolvimento bem sucedido dos recursos locais” (IVORY e RUIZ-

LARREA, 1998). 

 Os estudos de avaliação de impactos seguiram as diretrizes do Ministério 

Peruano de Minas e Energia e diretrizes corporativas da própria empresa, e foram 

elaborados para atender normas internacionais e diretrizes correlatas, como as do Banco 

Mundial e do E&P Forum (BRANDON e NIXON, 1998). Os efeitos das atividades na 

biodiversidade circunvizinha foram considerados pontos-chave no EIA, e de forma a 

abordá-los apropriadamente a Shell contratou o Instituto de Biologia da Conservação da 

Smithsonian Institution para fazer uma avaliação da biodiversidade da flora e fauna da 

região, prever os efeitos possíveis do desenvolvimento do campo, bem como criar uma 

linha de base de informações a serem usadas em um programa de monitoramento a 

longo prazo (IPIECA, 2003d). O projeto envolveu quase 60 cientistas peruanos 

internacionais com experiência prévia na região, que estudaram espécies e funções 

ecológicas, incluindo sistemas, vegetação, invertebrados, anfíbios e répteis, pássaros e 

mamíferos aquáticos. Os estudos revelaram uma imensa diversidade de espécies e um 

grande número de plantas e animais nunca antes registrados (ROSENFELD et al., 

1998). 

 Apesar de seguir as recomendações internacionais, de acordo com IVORY e 

RUIZ-LARREA (1998), o tempo de 8 meses para execução da avaliação de impactos 

ambientais do empreendimento não foi suficiente para definir apropriadamente a linha 

de base para subsidiar o levantamento de possíveis impactos e desenvolver um 

programa de redução de riscos, sendo necessária posteriormente a continuidade dos 

estudos, de forma a ampliar a base de dados e subsidiar futuras análises. A ausência de 

um EIA completo no início das atividades trouxe dificuldades nas operações de 

perfuração, como ausência de um estudo sobre a instabilidade do terreno. A elevada 

umidade e baixa taxa de drenagem do terreno em comparação com a pluviosidade do 

local causaram carreamento de sedimentos de uma área mais alta, onde o solo havia 

sido exposto para a construção de uma plataforma de perfuração, acumulando-se o 

material em uma área abaixo desta. Para solucionar esses problemas foram inseridas 

alterações no projeto das plataformas e disposição dos equipamentos. As alterações 

incluíram sistemas de drenagem, caixa de contenção, controle de carreamento, 

revegetação e outras medidas de controle de erosão. No levantamento de dados também 
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foram relatadas dificuldades e falhas na aquisição de informações ambientais devido a 

problemas operacionais. 

 Em julho de 1998, após investir 250 milhões de dólares no projeto, a Shell 

anunciou que iria cancelar sua participação no empreendimento, por não ter sido 

possível resolver as questões relacionadas à inserção do gás no mercado peruano até o 

fim da licença de operação do campo (SHELL, 1998). Para o encerramento das 

operações foi adotado um plano de descomissionamento para remoção de todas as 

instalações e recuperação da vegetação das áreas remotas, mantendo somente as 

cabeças-de-poço. 

 Em maio de 1999 o governo Peruano decidiu separar o empreendimento em 

duas licenças de operação, uma para as atividades upstream e outra para as atividades 

downstream. As atividades upstream passaram a ser desenvolvidas então por um 

consórcio multinacional liderado pela empresa Pluspetrol Peru Corp (FALZARANO e 

GAURISSE, 2004).  

 A PlusPetrol manteve a preocupação de sua antecessora de reduzir a pegada 

ecológica na floresta, utilizando áreas anteriormente impactadas, reduzindo a área de 

atividades sísmicas para limitar potenciais contatos com comunidades indígenas e 

selecionando técnicas de operação e equipamentos que reduzissem a zona de impacto. A 

empresa desenvolveu vários planos e procedimentos detalhados para gerenciar 

adequadamente os riscos e impactos ambientais, sociais, de saúde e segurança de cada 

componente do projeto Camisea tanto na fase de construção como na operação do 

campo (MARTINEZ et al., 2007). Dentre esses planos está o programa de 

monitoramento da biodiversidade, cujo objetivo é permitir a integração com outros 

sistemas, com os estudos de biodiversidade e atividades da companhia.  

 Outro desenvolvimento importante na indústria do petróleo no Peru é a atuação 

da Mobil International Drilling Services na perfuração de um poço exploratório no 

Bloco 78, situado dentro de uma área de preservação ambiental denominada Zona de 

Reserva Tambopata-Candamo. Ciente da importância de se demonstrar a viabilidade 

técnica, ambiental e social da perfuração de poços em ambientes sensíveis, a empresa 

decidiu ir além das exigências prescritas na permissão de perfuração concedida pelo 

governo peruano e consultou diversos grupos regulatórios e ambientais para estabelecer 

diretrizes adicionais de atuação visando aspectos ambientais e operacionais da atividade 

(ELSBORG et al., 2000). 
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 A empresa criou um plano de gerenciamento de fluidos, que aborda questões 

como planejamento prévio de atividades, operação integrada das diversas fases de 

perfuração, redução de acúmulo de fluidos, prevenção de contaminação de solo e corpos 

d’água através de manejo, tratamento e descarte adequados. A prevenção de 

contaminação incluiu a construção de diques duplos de proteção, sendo a barreira 

interna responsável por conter todos os fluidos gerados durante o processo de 

perfuração, enquanto a barreira externa contém água vinda da chuva. A drenagem das 

áreas é feita através de separadores de água e óleo, e todos os resíduos oleosos são 

queimados em um incinerador. A água coletada vai para o sistema de tratamento para 

futuro descarte com qualidade adequada, ou para um sistema de irrigação do terreno que 

tem por objetivo controlar a dispersão de água para o exterior do dique (ELSBORG et 

al., 2000).  

 O planejamento da locação foi feito de forma a reduzir a perturbação do 

terreno, limitando a área desmatada e número de árvores cortadas, com aproveitamento 

do relevo, procedimentos para controle de erosão, preservação da camada topo de solo e 

do material orgânico nela contido, entre outras medidas. A seleção do fluido de 

perfuração a base de água doce e dos demais produtos utilizados na atividade foi 

baseada em critérios ambientais, além dos critérios de performance técnica. O 

planejamento da atividade de perfuração e a adoção de técnicas mais eficientes também 

resultaram na redução da geração de resíduos. Esse planejamento incluiu o abandono do 

poço para evitar qualquer contaminação e preparação do terreno para recuperação, o que 

envolveu ações como aragem e revolvimento do solo para reduzir a compactação do 

terreno, proteção contra erosão e reflorestamento com espécies nativas. Não foram 

relatados, no entanto, por ELSBORG et al. (2000) os critérios de escolha destas 

espécies nem os procedimentos de inserção e controle de repovoamento de fauna e 

flora. 

 Por fim, é importante mencionar o trabalho de monitoramento ambiental 

desenvolvido pela empresa em parceria com a Conservation International, ONG que 

atuava na área de proteção ambiental desde 1990, e que forneceu informações sobre a 

ecologia e biodiversidade da área que serviram de insumo para um inventário biológico, 

linha de base para os planos de gerenciamento ambiental e monitoramento de impactos. 

Esse inventário biológico poderia ter fornecido também insumos para a recuperação de 

áreas impactadas conforme descrito anteriormente. 
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3.3.2. Equador 

 A literatura apresenta também exemplos do risco ao negócio que pode 

representar a exploração e produção de petróleo e gás em ambientes ecologicamente 

sensíveis, quando feita de forma ambientalmente irresponsável. Muitos artigos em 

periódicos e jornais mostram a controvérsia em torno da exploração e produção de óleo 

e gás até o início dos anos 90 na região conhecida como Oriente, porção equatoriana da 

Bacia Amazônica (EVIATAR, 2005; FOLHA DE SÃO PAULO, 2007; HEARN, 2006; 

IPIECA, 2003c; OILWATCH, 2005; WASSERSTROM e REIDER, 1997a). O governo 

foi criticado por não estabelecer leis e procedimentos definitivos (permitindo o uso de 

tecnologias poluidoras e construção de estradas para colonização), e as empresas de 

petróleo por não utilizarem a tecnologia mais adequada para proteger o meio ambiente e 

os grupos tribais. Estima-se que as companhias atuantes na região tenham descarregado 

4,3 milhões de barris de água contaminada em corpos de água locais em um período de 

20 anos. Outra conseqüência foi o desaparecimento total da tribo Tetete nesta região da 

Amazônia e a redução da população da tribo Cofane de 15.000 para 300 indivíduos 

(IPIECA, 2003c). 

 São numerosos os processos na justiça internacional contra empresas 

petroleiras que operaram no Equador, com grandes pedidos de indenização por danos ao 

meio-ambiente e cultura locais, como é o caso da Chevron/Texaco, que enfrenta uma 

ação judicial de bilhões de dólares por danos ambientais, sociais e econômicos causados 

em sua atuação no Equador. O montante total envolvido no processo legal, que já dura 

13 anos, é de 6 bilhões de dólares (HEARN, 2006). Além do risco financeiro, há 

também o dano à imagem da empresa, haja vista a repercussão dada ao assunto pela 

imprensa internacional, com participação de artistas em boicotes à empresa (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 2007). 

 A empresa Texaco Petroleum Company iniciou as atividades de perfuração no 

Equador em 1967. Ao longo do período de concessão de um campo localizado em 

Oriente, a empresa foi acusada de ter feito uma gestão descuidada de suas operações, 

que, somada à regulamentação deficiente vigente à época, causou severos impactos 

negativos ambientais e sociais na região. Segundo as afirmações de ativistas, 

advogados, grupos sem fins lucrativos e repórteres, a empresa se utilizou de tecnologia 

ultrapassada e procedimentos de gestão ambiental precários, como descarte de água 
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produzida nos rios e outros corpos d’água, abandono de diques contaminados expostos, 

ausência de controles de vazamento nas plantas de processamento e nos dutos, entre 

outros. Isto causou severos impactos ambientais, como intenso desmatamento, 

contaminação de água subterrânea, rios e solo por hidrocarbonetos e vazamentos de gás 

natural para a atmosfera (HEARN, 2006). 

 De acordo com o caso apresentado na justiça por advogados americanos que 

representam cerca de 30.000 habitantes da região, os impactos ambientais negativos 

causados pela atuação da empresa trouxeram também impactos sociais imediatamente 

decorrentes destes, que envolvem severos casos de saúde como câncer devido ao 

consumo de água contaminada, perda de áreas produtivas, extrativismo e piscicultura. A 

Chevron, que se fundiu à Texaco em 2001, alega em defesa desta que a empresa utilizou 

as práticas padronizadas à época pela indústria, não tendo sido identificadas evidências 

sólidas que comprovem riscos à saúde associados com as atividades da companhia. A 

Texaco alega que o governo equatoriano, para o qual a empresa cedeu sua participação 

no empreendimento no final da década de 80, é o atual responsável pelos problemas 

decorrentes deste. O governo aprovou em 1995 um programa de remediação de 40 

milhões de dólares (EVIATAR, 2005). 

 Além das acusações apresentadas no caso judicial, a instalação da empresa na 

região trouxe outros impactos sociais: construção de estradas cortando áreas indígenas, 

ocupação desordenada de áreas próximas a estas por trabalhadores que compõem a 

mão-de-obra local utilizada pela empresa e aumento da desigualdade econômica, 

prostituição e outros problemas sociais nas cidades próximas, como a cidade de Coca, 

base das operações da Texaco na região (EVIATAR, 2005). Casos como o da Texaco 

no Equador demonstram os riscos da atuação social e ambientalmente irresponsável 

para os negócios das empresas de petróleo. A repercussão internacional do caso Texaco 

trouxe a público os intensos impactos ambientais e sociais negativos da exploração e 

produção de óleo e gás na região, aumentando consideravelmente as pressões da 

sociedade sobre a continuidade destas atividades na Amazônia equatoriana. 

 A área explorada pela Texaco passou ao controle do Estado equatoriano no 

final da década de 80, que por sua vez loteou-o, concedendo a concessão de exploração 

dos blocos à estatal Petroequador e outras empresas internacionais de petróleo. Alguns 

desses blocos, como o Bloco 16, o Bloco 18 e o Bloco ITT, ficam localizados dentro 

dos limites ou próximos à área onde foi criado em 1979 o Parque Nacional Yasuní, 
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considerada uma das áreas de maior biodiversidade do planeta e declarado pela 

UNESCO em 1989 Reserva Mundial da Biosfera. A área do parque compreende as 

terras dos grupos indígenas Quíchua e Waorani (ou Huaorani) (CASALIS et al., 2003), 

povo considerado guerreiro e que vive em relativo isolamento na região. Devido a essas 

características, a produção de hidrocarbonetos em todos os blocos que se encontram 

dentro ou nas proximidades do Parque continua até hoje envolvida em diversas 

controvérsias (RIZVI, 2007), como veremos a seguir. 

 Em 1989, após 3 anos de pesquisas sísmicas no Bloco 16, uma área de floresta 

praticamente virgem na Amazônia equatoriana dentro do Parque Nacional Yasuní, a 

empresa Conoco encontrou óleo em uma reserva estimada em 200 milhões de barris. 

Inicialmente contrários à exploração e produção de petróleo e gás na floresta amazônica 

de um modo geral, grupos ambientalistas americanos e equatorianos como o Rainforest 

Action Network (RAN) e Fundacíon Natura manifestaram suas oposições ao plano da 

Conoco de construir estradas em áreas intocadas da floresta (WASSERSTROM e 

REIDER, 1997a). De acordo com os grupos, a construção da estrada acarretaria 

ocupação desordenada das áreas cortadas por esta, trazendo prostituição, alcoolismo e 

doenças às comunidades Huaorani, o que já havia ocorrido anteriormente na experiência 

da Texaco e da Petroequador na região (EVIATAR, 2005).  

 Estas pressões culminaram em petições na Comissão de Direitos Humanos e no 

Departamento de Justiça americanos contra a empresa, além de protestos e ocupação de 

sua sede no país, o que levou a Conoco a deixar o Equador em 1991. A empresa atribui 

os problemas enfrentados em suas operações no Equador à demora no envolvimento das 

partes interessadas nas decisões com relação a suas operações no campo.  

 A empresa chegou a se reunir com representantes de grupos ambientalistas e 

representantes da comunidade para debater a criação de uma fundação independente 

para conservação da área e adequar seu plano de gerenciamento ambiental aos 

comentários dos grupos externos, porém somente após três anos do início de suas 

operações. Segundo WASSERSTROM e REIDER (1997a), a empresa poderia ter 

trabalhado desde o início de suas atividades em parceria com grupos ambientalistas 

menos extremistas, que a princípio tinham objeção à produção de petróleo em parques 

nacionais, mas percebiam oportunidades de exploração ambientalmente correta de um 

recurso importante para a economia do país. 
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 A experiência da Conoco mostra que pressões externas das partes interessadas 

podem inviabilizar as atividades destas empresas na região, a menos que estas aprendam 

a balancear os objetivos muitas vezes divergentes de metas de produção de petróleo e 

conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável de comunidades em áreas 

remotas e a demanda crescente de transparência por parte da sociedade 

(WASSERSTROM e REIDER, 1997b). 

 Podemos perceber que essa mudança de cultura corporativa já começa a se 

tornar realidade quando analisamos a gestão das atividades das empresas de petróleo 

que começaram a operar no Equador a partir do início da década de 90. Um exemplo 

claro desta mudança foi o primeiro exemplo de regulamentos para uma produção de 

óleo mais limpa e proteção a comunidades locais, criados pela empresa Maxus, segunda 

operadora do Bloco 16 após a saída da Conoco em 1992, o que influenciou diversas 

outras empresas a fazerem o mesmo (IPIECA, 2003c). 

 O plano de gerenciamento ambiental da empresa foi o primeiro a ser 

desenvolvido no Equador, definindo padrões de proteção ambiental e minimização de 

impactos culturais e sociais às comunidades indígenas (HUTTON e SKAGGS, 1995). 

Ao assumir a operação do bloco em 1996, a Repsol YPF manteve e desenvolveu os 

padrões ambientais de atuação desenvolvidos pela Maxus, sendo considerada pela 

IPIECA (2003c) líder no gerenciamento da produção de óleo em áreas ecológica e 

culturalmente sensíveis. Segundo a IPIECA, as operações da empresa na área estão 

baseadas em valores corporativos de respeito ao meio ambiente e à cultura locais, 

obedecendo todas as normas nacionais e internacionais aplicáveis, prevenindo 

contaminação em todas as fases das operações e mantendo um diálogo contínuo com as 

comunidades nativas. A Repsol discute com as comunidades locais as questões mais 

relevantes de seus planos de gerenciamento ambiental, aprovados pelas autoridades 

locais. A empresa tem os certificados ISO 14000 e ISO 9000 e está atualmente 

desenvolvendo um sistema de gestão integrada, que inclui considerações de qualidade, 

meio ambiente e segurança. 

 A empresa realiza monitoramento e auditorias contínuas no local, para garantir 

que qualquer anomalia seja rapidamente identificada e imediatamente corrigida através 

de medidas de controle. A Repsol YPF também estimula uma cultura corporativa de 

respeito pelo ambiente de entorno pelos funcionários.  
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 Tanto no estágio de construção quanto no de operação, a Repsol utiliza 

tecnologias e soluções “ambientalmente amigáveis”, como por exemplo a construção 

otimizada de estradas com a passagem de dutos e cabos enterrados, instalações de 

produção construídas segundo especificações offshore, perfuração de poços direcionais 

e horizontais, separação de óleo e água produzida e injeção desta na formação. A Repsol 

está trabalhando também em projetos sociais tais como programas educacionais com 

professores indígenas (como por exemplo sistemas interculturais bilíngües), a criação de 

um centro de saúde em uma comunidade próxima e uma série de vídeos educacionais 

sobre os costumes das tribos locais. Os resultados têm sido positivos, tanto para o meio-

ambiente quanto para as comunidades locais. Somente 0,25 % da área de concessão do 

bloco foi desenvolvida para produção ou transporte, tudo de acordo com a 

regulamentação governamental. A empresa contribui com os planos e projetos de 

organizações indígenas, o que contribuiu para que a avaliação da empresa segundo a 

Organização Nacional de Áreas Protegidas fosse considerada excelente (IPIECA, 

2003c). 

 Grande parte do Bloco 31 (70% de sua área total) também está localizada em 

parte no Parque Nacional Yasuní, que estava sob concessão da Perez Companc desde 

1996. A Perez Companc, que havia descoberto as reservas do campo em 2000, não tinha 

ainda iniciado o desenvolvimento de sua produção, quando foi comprada pela Petrobras, 

em 2003, adotando o nome de Petrobras Energia (PESA). A licença ambiental para o 

desenvolvimento da produção do bloco havia sido suspensa em 2005, porém em 

outubro de 2007 a Petrobras Energia obteve do governo do Equador nova licença para 

produção dos campos Apaika e Nenke, no Bloco 31. A licença foi concedida após ter 

sido apresentada uma nova concepção para o desenvolvimento do campo localizado 

naquele bloco (AGÊNCIA PETROBRAS DE NOTÍCIAS, 2007). O novo projeto é 

baseado nos princípios de eco-eficiência, através da redução do desperdício de recursos, 

da necessidade de energia e o impacto ambiental das operações (NOBREGA et al., 

2006).  

 As principais mudanças propostas são a instalação do centro de operações fora 

do Parque, a não-construção de vias de acesso para veículos ao Parque e o acesso por 

helicóptero aos poços de exploração e produção. Com essas mudanças, a utilização da 

área do Parque Nacional Yasuní será reduzida, ocupando somente 34 hectares do 

parque, o que equivale a 0,003% da sua área total. Assim que as atividades de 
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construção das instalações de produção forem concluídas, a área será revegetada, 

ficando a área de produção reduzida a 22 hectares, ou seja, a cerca de 0,002% da área 

total do Parque. Não será mais necessária a construção de uma ponte sobre o rio 

Tiputini, nem sua utilização como via navegável, como eram previstos no projeto 

original. 

 O projeto apresenta importantes avanços em termos de cuidados sócio-

ambientais em relação às medidas que eram tomadas no Bloco 31 antes da participação 

da Petrobras. As linhas de fluxo para o transporte do petróleo dos campos até o centro 

de operações, bem como o oleoduto que vai do centro até o oleoduto de transporte da 

produção, serão enterrados. As áreas em que se localizam receberão uma nova 

vegetação, de acordo com as normas estabelecidas pelos Ministérios de Meio Ambiente 

e Minas e Energia do Equador. 

 Por intermédio de um acordo de cooperação firmado com a Petrobras, a 

Pontifícia Universidade Católica do Equador (PUCE) está realizando um inventário 

biológico durante a etapa construtiva do projeto do Bloco 31, baseado nos padrões 

científicos avançados adotados por essa instituição de pesquisa em seus trabalhos 

anteriores na região. A PUCE tem diversos trabalhos de pesquisa na área do Parque 

Nacional Yasuní, tendo recebido da empresa Marxus uma estação de pesquisa próxima 

ao Rio Tivacuno, dentro do Parque, que originalmente fora construída para dar suporte 

às pesquisas da empresa para realização dos estudos de avaliação ambiental no local 

(HUTTON e SKAGGS, 1995). A PUCE também fez parte do comitê executivo criado 

pela empresa Walsh por ocasião da execução de suas atividades no Parque 

(BENALCAZAR et al., 2006). Além desse inventário, há expectativas de que novas 

espécies ainda não conhecidas pela ciência tenham sido encontradas, o que será 

confirmado com os respectivos estudos taxonômicos. 

 As operações da Petrobras no Bloco 31 serão acompanhadas de projetos de 

responsabilidade social importantes, com foco no desenvolvimento sustentável das 

zonas vizinhas. Um desses projetos é o apoio a organizações indígenas, como a 

ONHAE – Organização da Nação Huaorani da Amazônia Equatorial, para o 

desenvolvimento do Plano Estratégico de Vida do Povo Huaorani, e a FECUNAE – 

Federação dos Índios Quíchua da Região do Baixo Napo, cujo objetivo é a formação de 

profissionais universitários de nacionalidade quíchua. Outros programas compreendem 

a capacitação profissional das populações vizinhas, para o aproveitamento da mão-de-
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obra local, e a continuidade dos projetos de apoio social que fazem parte dos convênios 

comunitários nas áreas de educação, infra-estrutura comunitária, projetos produtivos e 

de saúde, este último considerado uma referência pela ONHAE e modelo a ser adotado 

por essa organização em outras comunidades. 

 Recentemente, em 2007, um memorando de entendimento entre a Petrobras e a 

Petroequador marcou a expansão das atividades da companhia no país, que envolve a 

participação da PESA na operação do Bloco ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha) 

juntamente com a Petroequador (PETROBRAS, 2007f; WERTHEIM, 2007). O bloco 

fica próximo ao Bloco 31. As duas empresas em conjunto ficaram responsáveis pelos 

programas de gerenciamento ambiental e relacionamento com as comunidades, que 

seguiram o sistema integrado de gestão de SMS da Petrobras, certificado pela ISO 

14001 e pela OHSAS 18001, envolvendo ativamente as autoridades ambientais e 

lideranças comunitárias em seu desenvolvimento.  

 A consultoria ambiental Walsh Environmental Scientists & Engineers realizou 

entre 2004 e 2005 uma série de atividades sísmicas em parceria com a empresa EnCana 

em blocos de exploração dentro do Parque Nacional Yasuní. Na execução destas 

atividades a Walsh aplicou técnicas de sensoriamento remoto para identificação de áreas 

previamente abertas na floresta para locação de helipontos e acampamentos de 

programas de exploração sísmica realizados no passado, que podiam ser aproveitados 

para novas atividades sísmicas, reduzindo o impacto redundante da conversão de novas 

áreas florestais16. A técnica desenvolvida pela empresa utiliza imagens de satélite, na 

qual os diferentes tipos de vegetação são identificados pelos diferentes conteúdos de 

clorofila presentes em sua folhagem, distinguíveis através de um sistema de 

visualização ArcGIS (THURBER et al., 2005). As áreas identificadas nas imagens de 

satélites eram então confirmadas por sobrevôos de reconhecimento. 

                                                 

16 Atividades sísmicas são muitas vezes repetidas em uma área particular de exploração devido à 

necessidade de novos dados a partir de tecnologias sísmicas mais sofisticadas ou devido à mudança de 

operador de um determinado campo, o que demanda dados adicionais de sub-superfície. As clareiras 

abertas em programas passados de exploração sísmica são naturalmente recuperadas com uma vegetação 

secundária, de baixa diversidade biológica. O uso de áreas com intervenção prévia para execução de 

novas atividades sísmicas, ao invés de áreas de floresta primária, pode representar um ganho considerável 

de biodiversidade, considerando-se a diversidade excepcionalmente grande das florestas tropicais úmidas 

maduras (THURBER et al., 2005). 
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 A utilização de áreas previamente impactadas foi uma das exigências do plano 

de gerenciamento ambiental adotado pela empresa em suas atividades no Parque 

Nacional Yasuní. Todo o processo de elaboração do plano passou por um processo de 

consulta pública, no qual foram acrescentadas algumas exigências por um comitê 

consultivo composto de universidades com trabalhos na região, como a Universidad de 

San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Catolica de Ecuador, Facultad Latino 

Americana de Estudios Sociales, bem como a ONG Fundacíon Natura, a mesma que se 

opunha às atividades da Conoco no Equador (BENALCAZAR et al., 2006). 

 Outro marco importante da mudança de paradigma na exploração e produção 

de petróleo no Equador é o caso da ARCO no projeto Villano. Em 1988, a ARCO 

iniciou suas atividades exploratórias em parceria com a empresa Agip Ecuador no Bloco 

10, onde em 1992 viriam a encontrar o campo de Villano, com reservas estimadas em 

200 milhões de barris. Como os demais casos aqui estudados, a reserva está localizada 

em uma área que guarda uma biodiversidade abundante e significativo valor étnico-

cultural.  

 A etapa de pesquisas sísmicas da empresa na área do Bloco 10 foi marcada por 

protestos de organizações indígenas como a Organizacion de Pueblos Indigenas de 

Pastaza (OPIP) e outras ONGs como a RAN, o que foi finalmente contornado pela 

empresa quando, em 1994, iniciou uma política de transparência e envolvimento das 

partes interessadas (MENDEZ et al., 1998a; 1998b). Inicialmente a empresa contratada 

para desenvolver os trabalhos de sísmica na área não adotou medidas especiais no 

contato com as comunidades indígenas, recebendo em cada comunidade que chegava 

diversas solicitações de empregos, viagens aéreas à capital da província, escolas, 

suprimentos e medicamentos, que eram atendidas quando economicamente razoáveis. 

Essa abordagem, apoiada pela ARCO, durou até a ocorrência do primeiro protesto na 

tribo Quíchua, que manteve os empregados da empresa retidos por 12 dias na aldeia. Os 

trabalhos de sísmica próximos àquela comunidade indígena foram interrompidos e o 

impasse com a tribo Quíchua permaneceu sem solução. O incidente, porém, fez com 

que a empresa reavaliasse sua postura no relacionamento com as comunidades locais.  

 Por ocasião da perfuração dos primeiros poços exploratórios, que envolvem 

custos significativamente maiores do que a etapa de sísmica, a empresa já havia adotado 

acordos de assistência à comunidade com definição de ações específicas da empresa, 

que, no entanto, tinham ainda um caráter bastante assistencialista: treinamento em 
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carpintaria e tapeçaria, serviços médicos, um vôo semanal para a capital e outros 

projetos, como construção de escolas e outros auxílios financeiros diretos. Os protestos 

do grupo indígena OPIP continuaram à medida que as atividades da empresa iam 

avançando, porém o grupo agora não mais exigia a interrupção das atividades de E&P 

na região, mas sim um comprometimento da empresa em “minimizar e evitar os 

impactos sociais, culturais e ambientais” de seus projetos em comunidades indígenas 

(MENDEZ et al., 1998a; 1998b).  

 Na empresa, por sua vez, também ocorriam mudanças. Com a etapa de 

exploração concluída, as atenções eram voltadas para o próximo marco importante no 

contrato com a Petroequador: a preparação e aprovação de um plano de 

desenvolvimento para o campo Villano. Com a mudança da gestão do empreendimento 

da equipe de exploração para a equipe de operações e com a lembrança da experiência 

da Conoco, a empresa finalmente se comprometeu interna e externamente a “construir 

um relacionamento sério e de longo prazo com as comunidades indígenas pelos 

próximos 20 a 25 anos” (MENDEZ et al., 1998b). A empresa percebeu que, a menos 

que se estabelecessem objetivos comuns com as comunidades indígenas, grupos 

ambientalistas e ONGs, os conflitos não cessariam. Ao se reunir para negociações com 

a OPIP, o Ministério de Minas e Energia e a Petroequador em maio de 1994, diversas 

questões foram discutidas e acordadas pelas partes, como o passivo da atividade 

sísmica, que não contou com um estudo de impactos ambientais (não exigido pela 

legislação equatoriana à época). Foi criado um comitê técnico ambiental, composto de 

membros das quatro instituições, que ficou encarregado, entre outras coisas, de definir 

os termos do estudo de impacto ambiental e do plano de gerenciamento ambiental que 

deveriam compor o plano de desenvolvimento do campo. As negociações com os 

grupos, no entanto, nunca foram simples e se desenrolaram por diversas reuniões, 

envolvendo questões como conflitos entre diferentes grupos indígenas e distribuição dos 

lucros das atividades de extração de petróleo. 

 Após aprovado o plano de desenvolvimento do campo pelo Ministério de 

Minas e Energia, em 1999, a Entrix, mesma consultoria ambiental contratada pela 

Amoco no Bloco 18, foi contratada para desenvolver o estudo de viabilidade social e 

ambiental do campo, que abordou todas as etapas do projeto de desenvolvimento deste – 

produção, operação, transporte, armazenamento e obras civis (ALEMÁN e MÉNDEZ, 

2000). Além do estudo de viabilidade social e ambiental, outros estudos desenvolvidos 
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pela consultoria especializada contribuíram para aumentar o conhecimento dos recursos 

da floresta tropical úmida da Amazônia equatoriana, como é o caso da pesquisa e 

resgate de bens de valor arqueológico nas zonas identificadas como sensíveis, inventário 

botânico e programa de monitoramento dos recursos da fauna regionais. Itens 

identificados como relevantes durante a operação do campo eram avaliados diariamente 

em um plano de vigilância e controle ambiental. A etapa de construção contou ainda 

com monitores ambientais de comunidades e organizações locais, promovendo assim 

transferência de tecnologia, que por sua vez era multiplicada pelos monitores em suas 

comunidades.  

 Com relação à gestão de suas operações, algumas das soluções adotadas pela 

empresa foram adaptadas do desenvolvimento pioneiro de baixo impacto da empresa no 

Alasca. A primeira delas é a adoção de uma central de processamento, concentrando em 

uma área de floresta anteriormente convertida a maior parte dos equipamentos 

necessários para controle, supervisão e operação das atividades, bem como a geração de 

energia elétrica para todo o campo. As locações dos poços também foram concebidas de 

forma a reduzir sua pegada ambiental, através de uma única zona de perfuração e pela 

perfuração de poços direcionais, de longo alcance (VACAS et al., 2003; WILLIAMS, 

1999). 

 O escoamento da produção dos poços até a central de processamento, no 

entanto, foi o principal desafio enfrentado pela empresa. Um dos pontos destacados no 

EIA foi a extrema sensibilidade do solo a perturbações, devido a sua grande 

susceptibilidade à erosão e ao grande volume de chuvas da região, devendo estar 

permanentemente coberto por uma camada espessa de vegetação. A condição de 

construção da linha de produção com pouca perturbação do terreno levou à decisão de 

se trabalhar com dutos na superfície, pois dutos enterrados demandariam uma faixa de 

direito de via (DDV)17 mais larga livre de cobertura vegetal para monitoramento de 

vazamentos. Os dutos deveriam ser elevados do solo para evitar umidade e conseqüente 

corrosão (ALEMÁN e MÉNDEZ, 2000). 

                                                 

17 Faixa de direito de via - DDV é a faixa de desmatamento da floresta para a montagem de dutos, 

estradas e outras vias de acesso. 



64 

  

 Na instalação da linha de produção foi utilizado um sistema de monotrilhos 

originalmente desenvolvido para o transporte da colheita no terreno acidentado dos 

vinhedos europeus e especialmente adaptado para a nova situação, que reduziu 

significativamente a largura da faixa de direito de via (DDV) para passagem dos 

equipamentos de montagem dos dutos, e era facilmente removido após a linha ser 

completada. Além disto, para abertura das faixas foi utilizado um trator escavador 

especial, leve, helitransportável e capaz de operar em inclinações de até 45 graus, que 

foi especialmente adaptado pelo fabricante para segurar e arrancar pequenas árvores, 

descer terrenos inclinados e transportar os suportes dos dutos (WILLIAMS, 1999).  

 A mesma DDV posteriormente era utilizada para passagem de cabos de rede 

elétrica e telecomunicações sob os dutos para proteção contra queda de árvores e em 

seguida era revegetada com espécies nativas mantidas em um viveiro, mantendo-se uma 

largura de 4 metros apenas suficiente para a estrutura de suporte dos dutos e passagem 

dos andarilhos que executam a inspeção visual. A redução da largura da faixa de 

passagem dos dutos mantém a proteção do solo contra erosão e reduz a fragmentação 

dos hábitats. Essa forma de passagem de dutos foi chamada pela empresa de “túnel 

verde” ou duto “invisível”, pois visto de cima não é possível identificar os locais por 

onde os dutos passam, salvo nas faixas mantidas abertas onde foram instaladas válvulas 

de segurança e manobra do sistema (WILLIAMS, 1999). 

 O traçado do oleoduto também foi determinado baseando-se no grau de 

sensibilidade de cada variável ambiental dos locais a serem cortados pelo traçado 

originalmente proposto, a partir de suas características e identificando recomendações 

de projeto para cada situação. Sempre que aplicável, foi determinado que os dutos 

seguissem o traçado de estradas existentes, tomando partido de sua faixa de servidão, o 

que reduziria impactos sociais e ambientais de sua construção. No entanto, uma solução 

de compromisso seria adotada considerando-se a concorrência com outros usos 

previstos para a terra e a irregularidade do relevo, por exemplo (ALEMÁN e MÉNDEZ, 

2000). 

 As conseqüências negativas das experiências anteriores de construção de 

estradas para transporte de equipamentos e pessoas para o campo (EVIATAR, 2005; 

WASSERSTROM e REIDER, 1997a) fizeram com que a ARCO decidisse por 

implementar, operar e manter todo o projeto sem a construção de estradas (WILLIAMS, 

1999). A questão das estradas se torna mais complicada ao se analisar a consulta às 
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partes interessadas realizada pela empresa, buscando conhecer principalmente as 

expectativas da população local com relação à produção de óleo e gás próxima a suas 

comunidades. 

 Dentre as demandas levantadas na consulta estavam a construção de estradas 

comunitárias e pavimentação da principal estrada da região, que liga as cidades de Santa 

Clara e Baeza. A população local vê nas estradas uma oportunidade de expandir a venda 

de madeira e outras colheitas, muitas vezes sua única fonte de renda, bem como uma 

oportunidade de ganhar acesso ao mundo exterior – precisamente o que se busca evitar 

em operações próximas a comunidades isoladas, de forma a minimizar os impactos 

sociais e ambientais secundários. Os protestos pela construção de estradas chegaram a 

atrasar as obras de construção do oleoduto em cinco meses e meio (WILLIAMS, 1999). 

Outras demandas obtidas na consulta às partes interessadas foram: geração de emprego; 

construção e melhoria da infra-estrutura de saneamento básico; melhorias físicas e 

fornecimento de material didático para as escolas; projetos de capacitação técnica em 

atividades produtivas como artesanato, agricultura e criação de gado, pesca, etc.; e o uso 

de tecnologias seguras na construção dos dutos. 

 A empresa, durante o tempo em que atuou na região, chegou a desenvolver 

alguns projetos sociais em comunidades próximas, como construção de escolas, centros 

comunitários e outras instalações de infra-estrutura hospitalar e de saneamento básico. 

Mas a empresa entendia que, embora importantes, esses projetos sozinhos poderiam se 

tornar apenas assistencialismo “paternalista” e planejava desenvolver em parceria com 

as comunidades um plano de desenvolvimento sustentável que promovesse a geração de 

renda e emprego, com um uso melhor e mais responsável dos recursos renováveis, com 

ênfase na conservação e proteção à biodiversidade. Os impactos secundários de suas 

ações também eram uma preocupação da companhia, que identificou um aumento 

significativo da população local devido às ações de saúde que promovia, que reduziram 

a mortalidade infantil e aumentaram a expectativa de vida. Uma população maior traz 

também maiores pressões ambientais, com corte de árvores pelos índios para sua 

subsistência. 

 Em fevereiro de 2000, a Agip Ecuador, empresa afiliada do grupo Eni que 

detinha 40% da participação do campo, assumiu a totalidade dos ativos, tornando-se 

operadora do Bloco 10. Em sua gestão do campo, a empresa se voltou para os impactos 

sociais de sua atividade, que se desenvolve em uma área próxima a mais de 20 vilas dos 
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grupos indígenas Huaorani e Quíchua. Segundo VACAS et al.(2003), a empresa 

assumiu a responsabilidade de investir em projetos de saúde pública e saneamento 

básico para essas comunidades, que não eram atendidas adequadamente pelo governo 

local, além de projetos na área de infra-estrutura básica de educação, transporte, 

comunicação e desenvolvimento social. 

 Os programas de relacionamento com as comunidades da Agip são concebidos 

e planejados em parceria com líderes comunitários, em coordenação com os planos de 

saúde pública do governo equatoriano, sendo aprovados pela Petroequador, petrolífera 

estatal e monitorados pelas principais organizações indígenas e ONGs. As iniciativas da 

empresa possibilitaram também uma maior presença estatal nesta região do país que, 

devido ao isolamento físico e escassez de recursos, tinham pouco papel ativo na 

promoção do desenvolvimento social destas comunidades. 

 Além dos programas sociais, a empresa se comprometeu a manter os padrões 

ambientais de atuação, com objetivos específicos de reduzir os impactos das operações 

na floresta e prevenir retirada de madeira e o surgimento de assentamentos irregulares 

em sua área de atuação (VACAS et al., 2003). 

 Outra empresa que foi pioneira na gestão de impactos ambientais e sociais na 

região da Amazônia Equatoriana foi a Amoco que, mesmo antes de receber a concessão 

para a exploração sísmica do Bloco 18 no Oriente, publicou juntamente com a 

Petroequador, em 1994, um estudo sobre recomendações de responsabilidade ambiental 

e social para atividades de E&P no Oriente18 (BARKER et al., 1994). Em 1997, a 

empresa concluiu um programa de prospecção de dados sísmicos no Bloco 18, uma área 

habitada por aproximadamente 1600 índios da tribo Quíchua e 400 colonos. Com base 

no estudo anteriormente desenvolvido, a empresa formulou uma estratégia ambiental e 

sócio-cultural de atuação, cujos objetivos eram minimizar os impactos ambientais e 

sócio-culturais e gerenciar a percepção pública do risco associados com as operações 

sísmicas na floresta equatoriana. A estratégia estava fundamentada no 

comprometimento com uma atuação ambientalmente responsável com respeito às 

culturas e tradições dos povos indígenas e colonos que vivem na região em que a 

                                                 

18 O estudo descreve itens como sistema de gerenciamento, determinação de linha de base, estudo de 

impacto e plano de gerenciamento ambiental (BARKER et al., 1994). 
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Amoco e suas contratadas estariam operando. Além disto, a empresa adotou uma 

política de comunicação aberta com as comunidades locais, organizações ambientais e 

indígenas, e governos local, regional e central do Equador (BARKER et al., 1997). 

 A política de comunicação aberta adotada pela empresa foi apoiada por um 

programa estratégico de comunicações, que definiu o público e os meios de 

comunicação mais relevantes para estabelecer o contato que iria abordar as 

preocupações de grupos ambientais e outras ONGs e discutir os planos de operação da 

empresa, bem como oportunidades de contribuição filantrópica. Segundo BARKER et 

al. (1997), o principal objetivo da empresa era ser a primeira e melhor fonte de 

informações a respeito das atividades de exploração da empresa. Outro ponto que 

merece destaque é o estudo de impacto ambiental da empresa, que contou com a 

participação de cientistas equatorianos e americanos e envolveu o desenvolvimento da 

linha de base ambiental, análise de sensibilidade e impactos potenciais e definição de 

medidas de mitigação. A empresa considera que na região as questões sociais e 

ambientais estão intimamente relacionadas, por isso o EIA também envolveu um estudo 

de impactos sócio-culturais das operações planejadas, com o envolvimento de 

representantes comunitários, que levantaram pontos de preocupação da comunidade 

local. 

 O EIA forneceu subsídios necessários para a formulação do plano de 

gerenciamento ambiental para as atividades de sísmica no Bloco 18, desenvolvido em 

parceria com a consultoria ambiental Entrix e com a empresa contratada para 

desenvolver as atividades de sísmica. Segundo BARKER et al.(1997), o envolvimento 

da empresa contratada desde o início da formulação do plano foi fundamental para 

determinar objetivos que fossem alcançáveis e encorajar a autoria mútua do plano. O 

plano, considerado pela empresa um exemplo de boa prática a ser seguido internamente, 

foi apresentado e discutido com a comunidade antes do início das atividades de 

aquisição sísmica. Segundo a empresa, o plano tornou possível a conclusão das 

atividades antes do prazo esperado, tendo sido obtidas rapidamente as permissões de 

passagem de linhas sísmicas e não tendo havido conflitos com a comunidade local. Os 

custos envolvidos na minimização dos impactos sociais e ambientais da atividade, 

segundo a Amoco, foram significativamente menores do que aqueles decorrentes de 

possíveis complicações que poderiam atrasar as operações e de compensação por danos 

desnecessários. 
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 Após as atividades sísmicas desenvolvidas pela Amoco, o Bloco 18 passou à 

concessão da empresa Cayman, que, em 1998, descobriu as primeiras reservas de óleo 

no bloco, e em seguida à empresa argentina Perez Companc, em 2002 (OGJ, 2001). Ao 

comprar a Perez Companc em 2003, a Petrobras Energia (PESA) recebeu a concessão 

do bloco por um período de 20 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 5 anos 

(PETROBRAS, 2007c). A produção atual do Bloco 18 é de mais de 32.000 barris 

diários, em média (PETROBRAS, 2007b). 

 Situado na mesma Província Petrolífera de Orellana, o Bloco 15 foi 

inicialmente explorado pela empresa Ocidental Petroleum Company, também chamada 

de OXY. Em 1985, a empresa assinou um contrato de risco de 20 anos com o governo 

do Equador para exploração do Bloco 15, onde somente operaria as instalações 

mediante o pagamento de uma taxa de serviço e dos custos envolvidos no processo, 

sendo o óleo propriedade do governo equatoriano. A produção de óleo no campo se 

iniciou em 1993, sendo a produção diária atual de 17 mil barris por dia. Em dezembro 

de 1995, a empresa acordou com o governo a exploração dos 97% do Bloco 15 que 

ainda não haviam sido explorados. O primeiro poço exploratório perfurado confirmou a 

existência de novas reservas no campo de Eden-Yaturi, que juntas totalizam entre 300 e 

400 milhões de barris, volume considerado elevado para os padrões dos campos do 

Equador (WILLIAMS, 1997). 

 Para o desenvolvimento das atividades de exploração do campo, a OXY tomou 

medidas de proteção ao meio ambiente que à época, em seu conjunto, podiam ser 

consideradas um novo paradigma para operações da indústria do petróleo em florestas 

tropicais úmidas, devido à sua incorporação de maneira integrada às atividades, desde o 

início do planejamento das operações. A primeira delas foi o estabelecimento de 

diretrizes ambientais de atuação, juntamente com medidas que deveriam ser adotadas 

pela empresa para atendê-las. 

 A técnica de construção sem abertura de estradas e com baixo impacto 

ambiental empregada pela ARCO na instalação de suas linhas de produção no campo 

Villano foi revisada pela OXY por ocasião da construção dos dutos para 

desenvolvimento das novas reservas descobertas no campo Eden-Yaturi, sendo 

considerada técnica e economicamente inadequada para construção de gasodutos 

maiores, devido à necessidade de utilização de equipamentos maiores e faixas de direito 

de via conseqüentemente mais largas para trabalhar com eles. Optou-se nesse caso pela 
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construção de dutos enterrados, instalados em uma DDV de 15 metros19. A empresa, 

juntamente com a Walsh, consultoria ambiental contratada, desenvolveu uma técnica de 

preservação da ligação entre a vegetação superior dos dois lados da DDV. Assim, a 

DDV a cada 40 metros de distância era estreitada de 15 para 7 metros de largura, 

mantendo a ligação do dossel que permitiria o fluxo migratório de mamíferos, 

especialmente macacos. As empresas também adotaram a premissa de não-construção 

de estradas, baseada nos possíveis impactos levantados no estudo de impactos 

ambientais.  

 A partir do monitoramento feito durante a fase de construção (de 2001 a 2002) 

e pós construção (de 2002 a 2005), é relatado pela empresa em THURBER e AYARZA 

(2005) que não foram detectados impactos secundários devidos às clareiras abertas para 

a passagem dos dutos, como ocupações, desmatamentos ou caçadores, bem como 

impactos à biodiversidade ao longo da clareira. A revegetação artificial se mostrou 

desnecessária em face da recuperação natural da vegetação da clareira, cujo solo se 

mantinha úmido, o que favorecia o semeamento natural. A empresa afirma que a técnica 

adotada não representou um aumento significativo de custos para o projeto, por não 

demandar tecnologias caras e exóticas. Segundo THURBER e AYARZA (2005), a 

técnica foi fundamental para a obtenção da licença de operação, e outras empresas na 

região já estão adotando a solução em seus planos de desenvolvimento. 

 Com relação aos impactos sociais decorrentes de suas atividades na região, a 

OXY buscou adotar uma postura de redução da dependência dos povos locais, 

especialmente os indígenas, das operações da companhia. O Bloco 15 é habitado por 

populações das tribos Shuar, Quichua e Secoya. A empresa buscou o respeito pela 

cultura indígena e a convivência harmônica com as comunidades, adotando uma postura 

não-protagonista no incentivo ao governo local a trazer a essas comunidades os mesmos 

serviços básicos fornecidos aos demais cidadãos equatorianos e na ajuda pela busca de 

formas de desenvolvimento econômico sustentável e auto-suficiente. O protagonismo da 

empresa se dava apenas na construção de escolas, creches e infra-estrutura de saúde, 

                                                 

19 O Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas - RAOH 1215, lei ambiental 

equatoriana para a indústria de petróleo de 13 de fevereiro de 2001 define uma faixa de direito de via 

máxima de 10 metros de largura, em média (EQUADOR, 2001). Antes da criação desta lei usualmente as 

faixas tinham largura entre 15 a 30 metros, podendo chegar a 60 metros (HUTTON e SKAGGS, 1995) 
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cujos serviços eram posteriormente fornecidos pelo governo, assim como o 

fornecimento de bolsas de estudos para professores e alunos em instituições de ensino 

pagas. A empresa trabalhou em parceria com a Universidade Central do Equador 

apoiando na criação de programas de treinamento de adultos em carpintaria, agricultura, 

liderança, administração, mecânica e outros temas, de forma semelhante ao feito pela 

empresa ARCO no projeto Villano. Outra iniciativa da empresa foi o desenvolvimento 

de pequenos negócios que poderiam estimular a economia local, como por exemplo 

uma oficina de carpintaria com foco no uso sustentável dos recursos madeireiros e uma 

fazenda de demonstração de novas tecnologias agrícolas, sem ignorar as boas práticas 

da cultura tradicional dos povos indígenas. Na cidade próxima foram criadas também 

fazendas de peixes e de criação comercial de aves domésticas, que além de incentivar a 

economia local promoviam oportunidades de uma dieta mais balanceada em proteínas. 

 As iniciativas de responsabilidade social e ambiental da empresa em sua 

atuação no Equador, no entanto, não foram suficientes para garantir a continuidade de 

seus negócios no país. Em maio de 2006, o ministro de Minas e Energia do Equador 

revogou o contrato com a OXY para operação do Bloco 15, passando os direitos de 

operação do bloco para a empresa estatal Petroequador (OGJ, 2006). A justificativa 

dada pela administração do presidente Alfredo Palacio foi a quebra de cláusulas de 

contrato, incluindo a transferência de 40% de participação de suas atividades à empresa 

canadense EnCana Corp (OGJ, 2007). A empresa respondeu levando o caso a um 

tribunal internacional no mesmo mês, buscando reparação por perdas decorrentes da 

decisão. O tribunal ordenou ao Equador o pagamento de 75 milhões de dólares à 

empresa, decisão que está ainda sendo questionada pelo governo equatoriano (THE OIL 

DAILY, 2007). 

 Após assumir a operação do Bloco 15 em 2006 no lugar da OXY, a 

Petroequador enfrentou sérios problemas sociais em sua atuação na região, com a 

invasão do campo e o fechamento forçado de 47 poços (WATKINS, 2007b). Estes não 

foram os primeiros ataques a instalações de produção de petróleo na região, porém desta 

vez as perdas da estatal chegaram a 3 milhões de dólares por dia. Na invasão, no final 

de outubro de 2007, foi usada dinamite para desarmar bombas hidráulicas e cortadas as 

linhas de comunicação entre as diversas estações nas áreas próximas. De acordo com as 

comunicações oficiais, os protestantes reinvidicavam que uma parcela maior do lucro da 

exploração de petróleo fosse aplicada na região, com a construção de estradas, 



71 

  

fornecimento de energia elétrica e melhores oportunidades de emprego, bem como a 

criação de um plano de contingência ambiental local. Essas questões são objeto de 

constantes demandas de comunidades da região, que vêm expressando constantemente 

sua insatisfação com o governo local, sob o argumento de que os programas sociais da 

Petroequador não resultaram em uma alocação eficiente da renda do petróleo de volta às 

regiões produtoras (WATKINS, 2007b). 

 Para controlar a crise o governo equatoriano declarou estado de emergência 

para a empresa e ordenou que o Ministério da Defesa tomasse o controle da estatal, seus 

departamentos e a administração temporária do Bloco 15, declarando em seguida toda a 

província de Orellana em estado de emergência. A direção da empresa ficou sob 

comando militar, que determinou a entrada de forças armadas na área para recuperação 

do controle do campo, prendendo e processando todos os envolvidos com a invasão, 

trabalhadores da empresa ou mesmo autoridades locais ou da província. Os habitantes 

locais, em contrapartida, fizeram objeção às medidas violentas usadas pelos agentes de 

segurança e militares contra seus protestos, e as reações foram ainda mais intensas, com 

uma série de novas explosões na região próxima ao campo. O estado de emergência foi 

cancelado em dezembro. Uma comissão foi formada para investigar acusações ao 

governo equatoriano de desrespeito aos direitos humanos durante o estado de 

emergência (WATKINS, 2007a). 

 Assim como os protestos que paralisaram as atividades da Petroequador no 

Bloco 15, outros casos semelhantes já haviam tido lugar no Equador contra empresas 

públicas e privadas neste mesmo ano. Em março de 2007, o Bloco 18, operado pela 

Petrobras Energia, foi ocupado por membros de comunidades residentes na área da 

província de Orellana, onde está situado o campo de produção, que bloquearam o acesso 

às instalações, exigindo que a empresa executasse projetos de pavimentação de estradas 

na área do bloco, entre outras obras de infra-estrutura (THE FINANCIAL TIMES, 

2007). Além disto, os funcionários das empresas contratadas que moram na região 

entraram em greve, levando à suspensão completa da produção por 21 dias. O impasse 

somente foi resolvido quando a estatal Petroequador, que controla as operações na 

região, concordou em investir em melhorias na infra-estrutura e aumentar os salários 

pagos aos trabalhadores do local. 

 Outro caso recente de revolta social atingiu um consórcio liderado pela 

empresa americana Burlington Resources, que tem um contrato assinado com o governo 
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equatoriano para exploração de um grande bloco dentro da floresta amazônica, mas até 

o momento está adiando o início de suas atividades devido à forte pressão do grupo 

indígena Achuar, que detém o título de posse do território onde está localizado o campo. 

Os índios impedem o acesso e chegaram a seqüestrar funcionários da empresa que se 

aventuraram em seu território20. 

 A série de eventos descrita, que atinge a produção de diversas empresas, 

mostra que a indústria do petróleo continua a ser alvo de revolta social que toma o país 

devido a fatores-chave que o governo equatoriano não foi capaz ainda de gerenciar 

apropriadamente, como infra-estrutura ineficiente, desemprego e proteção ambiental. 

Esse direcionamento às empresas de petróleo deve ser ainda reflexo da forma 

socialmente irresponsável de atuação das empresas petrolíferas no Equador nos anos 70 

e 80, que causou grandes impactos culturais para povos indígenas (EVIATAR, 2005).  

 A animosidade da população em relação às empresas petrolíferas estrangeiras 

que atuam na região é gerenciada por estas através do uso das forças armadas do país 

em suas atividades. Grupos especiais paramilitares são contratados por empresas de 

petróleo para fazer a segurança privada e prevenir sabotagem de instalações de 

produção de petróleo, o que envolve restrição de circulação de pessoas “não 

identificadas” em áreas próximas destas instalações, embora na região amazônica do 

Equador, poucos habitantes carreguem consigo documentos de identidade, ou mesmo os 

tenham21. 

 O relacionamento conturbado com as comunidades locais, acrescido de outros 

fatores como a instabilidade político-econômica do país e a ausência de 

desenvolvimento econômico da nação como contrapartida para a extração de seus 

recursos naturais, traz barreiras reais ao desenvolvimento de novos empreendimentos na 

região. Essas barreiras podem vir a inviabilizar a exploração das reservas de petróleo da 

                                                 

20 O direito da União sobre as riquezas do subsolo de terras indígenas, que é transferido por meio de 

concessão de exploração a empresas multinacionais, vem sendo contestado por grupos de ativistas que 

argumentam que convenções internacionais assinadas pelo Equador garantem aos povos indígenas 

direitos sobre a terra sob sua posse que suplantariam os direitos da União sobre o subsolo. 

21 Militares fazem também a segurança dos advogados da Chevron envolvidos no julgamento contra a 

Texaco e são acusados de espionagem, ameaças e tentativas de seqüestro para intimidar seus opositores 

no caso. 
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Amazônia equatoriana, que se espalham por 80 % de seu território e são cruciais para a 

economia do país (HEARN, 2006), ou ao menos dificultar o atendimento das novas 

quotas de produção estabelecidas para o país pela OPEP, ao qual o Equador voltou a se 

filiar, após ter sido membro até 1990, quando não conseguiu mais atingir suas quotas de 

produção (WERTHEIM, 2007) 22. 

 A mudança de cultura das empresas de petróleo e a adoção de tecnologias e 

práticas de gestão mais ambiental e socialmente responsáveis, no entanto, já começam a 

modificar a relação destas com a sociedade e comunidades locais no Equador. Randy 

Borman, o mesmo líder da tribo Cofan que combatia com armas a entrada da 

Petroequador no território pertencente a sua tribo, agora ilustra com as práticas da 

ARCO no projeto Villano sua afirmação de que é possível produzir petróleo em 

território indígena com baixo impacto e com benefícios para os habitantes locais. 

Segundo EVIATAR (2005), mesmo não sendo legalmente obrigadas a tal, o medo da 

repercussão do caso da Texaco e as pressões da sociedade estão levando as empresas a 

utilizar as mesmas tecnologias mais avançadas (e conseqüentemente mais caras) que 

elas adotam em suas atividades em seus países de origem. 

3.3.3. Colômbia 

 A história equatoriana de resistência contra a exploração e produção de 

petróleo e gás em florestas tropicais úmidas onde se encontram terras indígenas se 

repete na vizinha Colômbia. O país possui importantes reservas de petróleo, a maior 

parte localizada no continente, sendo este um produto importante para a economia do 

país (DAZA et al., 2000).  

 Desde 1991, quando a empresa Occidental Petroleum Company adquiriu o 

direito de exploração do Bloco Exploratório Samoré, a empresa vem sofrendo forte 

                                                 

22 Antes de voltar a se filiar à OPEP, o governo equatoriano chegou a propor em uma reunião 

internacional em maio de 2007 uma compensação pela não-produção do petróleo que se encontra sob a 

floresta amazônica do país. Segundo o representante do Equador na reunião, se o mundo está realmente 

interessado em “salvar o planeta”, o governo está disposto a “vender o óleo, mas mantê-lo no subsolo” 

(RIZVI, 2007). Segundo RIZVI (2007), devido à importância do petróleo para a economia do país, que 

possui 13 milhões de habitantes abaixo da linha da pobreza, o país precisaria de ajuda financeira em troca 

da decisão de não produzir o óleo de suas reservas. 
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resistência da comunidade indígena U’wa, que se opõe a qualquer operação de empresas 

de petróleo nas terras que eles consideram ser de seus ancestrais, cuja extensão vai além 

da reserva designada a seu povo, para dentro do Bloco Exploratório Samoré23. 

 A licença de exploração da OXY na região foi adiada por muitos anos devido 

às ameaças de suicídio coletivo que os índios faziam caso a empresa fosse autorizada a 

realizar perfurações em Samoré, seguindo a lenda U’wa que diz que centenas de seus 

ancestrais preferiram se jogar de um penhasco de 1400 metros a se submeter ao domínio 

espanhol. O governo da Colômbia, no entanto, tinha interesse nas atividades de 

exploração de petróleo na região, pois a redução de suas reservas começava a ameaçar a 

auto-suficiência do país, o que levaria a um cenário econômico futuro de profunda 

recessão. Era necessário ao país investimento externo para exploração de suas ainda 

vastas reservas de hidrocarbonetos, elevando novamente a produção de petróleo que se 

encontrava estagnada. 

 Em 1995, foi concedida a primeira licença para atividades sísmicas no campo, 

sucedida por protestos dos índios, que alegavam que o processo de consulta externa 

realizado pela empresa junto ao povo U’wa não havia sido completado com parâmetros 

claros e aceitáveis e exigiam a expansão legal de suas reservas, que deveriam estar fora 

da área de exploração24. Os protestos envolviam manifestações locais (com interrupção 

de estradas) e internacionais (realizados em frente à sede da empresa nos Estados 

Unidos, organizados por ONG’s ambientais através da internet). A empresa iniciou as 

pesquisas sísmicas somente na área do campo que não compreendia a reserva indígena, 

porém em 1997 a Organização dos Estados Americanos (OEA) foi convocada pelo 

governo colombiano para realizar um estudo para resolução dos conflitos, que sugeriu a 

interrupção das atividades em Samoré, e a definição clara do território U’wa, entre 

outras recomendações. Em cumprimento às recomendações, a OXY suspendeu todas as 

                                                 

23 Os índios U’wa não aceitam nenhum tipo de compensação pela exploração de petróleo em suas terras , 

pois segundo as tradições de seu povo, a perfuração de poços é uma violação da sagrada “Mãe-Terra” - 

cujo sangue é o petróleo – e com a qual eles possuem uma ligação vital para sua sobrevivência. 

24 O processo de consulta externa e determinação conjunta de possíveis impactos ambientais e sociais das 

atividades planejadas, bem como a formulação de planos de gerenciamento ambiental e social, já é uma 

exigência para obtenção da licença ambiental para atividades extrativistas em terras indígenas, segundo as 

leis da Colômbia. 
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atividades na área, e o governo colombiano iniciou um diálogo com a tribo indígena a 

respeito da expansão e definição de seu território legalizado. Em 1999, o território U’wa 

foi triplicado, formando a Reserva Unificada U’wa. O governo determinou também que 

as empresas petrolíferas redefinissem suas atividades na região para que as mesmas não 

fossem realizadas dentro de reservas indígenas, não sendo necessária desta forma 

consulta às partes interessadas. O grupo indígena alega ainda que a atividade de E&P 

permanece no território tradicional de seu povo, conceito que é questionado pela 

maioria das agências de desenvolvimento, indicando que, considerando os argumentos 

dos índios, esse território poderia incluir todo o território do país, em detrimento dos 

interesses do restante da população de 40 milhões de habitantes. 

 As questões envolvendo povos indígenas e a indústria do petróleo na Colômbia 

se complicam com a atração para as regiões de atividades de exploração e produção de 

petróleo de guerrilhas financiadas por cartéis de drogas que têm nas ameaças, seqüestro 

e extorsão das companhias de petróleo uma fonte de recursos para suas campanhas e 

que ao mesmo tempo se opõem à autonomia indígena, por serem em si uma ameaça a 

seus objetivos (OGJ, 1999). 

3.3.4. Guatemala 

 As primeiras descobertas de petróleo na Guatemala datam de 1930, porém a 

exploração de hidrocarbonetos somente começou na década de 70, e sua produção na 

década de 80. Até o meio desta década, diversas das grandes empresas de petróleo 

internacionais, incluindo a Texaco, Amoco e Exxon, iniciaram as atividades no país e 

descobriram diversos campos próximos à cidade de Petem, onde fica situado o Parque 

Nacional Laguna del Tigre, dentro da Reserva da Biosfera Maya. A guerra civil na 

Guatemala, porém, inviabilizou até o início da década de 90 as atividades de E&P no 

país, quando então a situação política começou a se estabilizar (MUSINSKY et al., 

1998). 

 Atualmente a maior parte da produção de petróleo da Guatemala está 

localizada no campo de Xan, localizado dentro do Parque Nacional Laguna del Tigre. A 

empresa Basic Resources International Limited iniciou suas operações no campo de 

Xan em 1985, pouco antes da saída de todas as demais empresas de petróleo da 
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Guatemala 25. Apesar de não ser permitida pela legislação da Guatemala a exploração e 

produção de petróleo e gás dentro da reserva, a permanência dos poços da Basic foi 

permitida devido a sua existência anterior à criação do Parque em 1990 (SWEETING et 

al., 2000). 

 Logo no início de suas atividades na região a Basic construiu uma estrada 

ligando o campo à cidade de El Naranjo, fora dos limites do Parque, permitindo acesso 

ao campo para instalação de equipamentos, exploração, produção e transporte, que até 

1996 era feito através de caminhões até o oleoduto mais próximo. Após esse período foi 

construído um oleoduto para escoamento da produção de Xan. A literatura mostra que a 

construção da estrada de acesso ao campo de Xan, bem como o oleoduto para 

escoamento da produção, trouxe grande pressão de colonizadores ao parque, levando a 

desmatamento e degradação dos hábitats de diversas espécies da região (MUSINSKY et 

al., 1998). 

 Um estudo desenvolvido pela Conservation International em parceria com a 

NASA, Universidade de Maine (EUA) e agências governamentais da Guatemala, 

utilizou dados de satélite de vários anos (1986, 1990, 1993, e 1995), cuja análise 

comparativa mostrou um grande crescimento da conversão de floresta primária em 

terras agriculturáveis dentro da reserva. A pressão de assentamentos humanos na reserva 

era maior em quatro corredores principais, entre os quais estava a estrada de óleo de 

Xan. Os dados foram posteriormente validados e detalhados através de fotografias 

aéreas, com o auxílio de um sistema GPS (MUSINSKY et al., 1998). 

 Em um acordo com a ONG Conservation International e representantes do 

Governo da Guatemala a Basic se comprometeu a implementar medidas de mitigação 

para diminuir os impactos negativos de suas atividades e impactos indiretos da 

colonização desordenada da região. Adicionalmente a empresa se comprometeu a 

contribuir anualmente para a manutenção do Parque Nacional Laguna Del Tigre, 

trazendo desta forma um benefício positivo para a conservação do Parque (SWEETING 

et al., 2000). 

                                                 

25 Apesar das maiores companhias de petróleo que atuavam no país ainda não terem retornado à 

Guatemala, além da Basic existem diversas empresas menores operando atualmente na região, como por 

exemplo Pentagon Petroleum, Pam Petroleum, Hispanoil, Triton Energy Corp, Ceiba Petroleo S.A., 

Consolidated Ramrod Gold Corp. (US), Underwater e Mexpetrol (ORTIZ, 1996). 
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3.3.5. Bolívia 

 De outubro de 1995 a fevereiro de 1996, a TOTAL perfurou um campo 

exploratório no campo de Yariapo na densa floresta primária da Amazônia Boliviana. 

Segundo (DRAPIER et al., 2000), a empresa trabalhou na região em conjunto com 

governos e comunidades locais para desenvolver um projeto que não só preservasse mas 

também trouxesse melhorias à conservação dos hábitats locais. Os principais pontos do 

projeto foram o uso de helicópteros ao invés de estradas, uso de técnicas avançadas de 

abertura e recuperação de clareiras com conservação do solo e redução da remoção da 

camada-topo de solo, resultando na implementação de um programa específico de 

revegetação. Além disto, o programa previu o controle total de efluentes de perfuração 

com o uso de um sistema de gerenciamento de fluidos de acordo com o estado-da-arte 

da técnica. Para a implementação deste plano foram envolvidos recursos humanos e 

técnicos locais e técnicas tradicionais e inovadoras, com a participação de consultores 

nacionais e internacionais.  

 De acordo com GOFFART et al. (1996) os objetivos ambientais do projeto 

eram prevenir a colonização da área, reduzir a área das clareiras abertas para a 

perfuração, prevenir erosão do solo e implementar um rígido sistema de gerenciamento 

de resíduos e efluentes, incluindo os resíduos e fluidos de perfuração. 

 Já os objetivos sociais principais eram a utilização do máximo possível de mão 

de obra local, o estabelecimento de boa comunicação e relacionamento com as 

comunidades locais e o fornecimento de assistência de saúde e educação às 

comunidades locais. 

 Durante as atividades de abertura de clareiras, foram implementadas diversas 

medidas para proteção do local: corte e armazenamento manual de madeira; introdução 

de máquinas somente com a área totalmente limpa; plantio de vegetação de rápido 

crescimento para proteção do solo contra erosão até a recuperação da vegetação 

definitiva; criação de um viveiro de mudas com espécies representativas da diversidade 

local; remoção e armazenamento da camada topo de solo e uso de compostagem com a 

vegetação retirada para utilização posterior na etapa de reflorestamento como 

complemento à camada topo de solo. 

 O gerenciamento dos resíduos previu especial atenção aos resíduos de 

perfuração, que eram secados em um sistema de agitação, armazenados em um poço 
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coberto e então fertilizados e enterrados antes da revegetação da área. A lama de 

perfuração era tratada com processos físico-químicos com o uso de polímeros e ácidos 

separando a água dos resíduos sólidos. Os resíduos eram armazenados no poço 

juntamente com os resíduos de perfuração e a água descartada. Resíduos de papelão 

eram incinerados no local e restos de alimentos enterrados. Os demais resíduos eram 

encaminhados à base de operações para o descarte apropriado (GOFFART et al., 1996).  

 A meta anunciada pela empresa para a área foi deixar o local pelo menos com 

as características anteriores ao início das operações. O descomissionamento e 

restauração da área foram considerados a última contribuição da cadeia de operações de 

E&P no que se refere à proteção ambiental (DRAPIER et al., 2000). 

3.3.6. Nigéria 

 As florestas tropicais úmidas do mundo não estão restritas à Amazônia, no 

continente sul-americano. Na África e na Ásia também podem ser encontradas florestas 

classificadas como tropicais úmidas. Na África, em particular, podemos encontrar 

exemplos na literatura de atividades de exploração e produção de petróleo e gás em 

florestas tropicais em dois países desse continente: Nigéria e Gabão. 

 Na Nigéria, país mais populoso da África e maior explorador de petróleo do 

continente, a exploração e produção de petróleo se situa em sua maior parte no delta do 

Rio Níger, região extremamente sensível que inclui ecossistemas diversos como 

manguezais, florestas pantanosas e florestas tropicais úmidas. A legislação ambiental e 

da adoção de padrões ambientais internacionais na Nigéria mostra uma evolução 

bastante lenta, dentro e fora do setor de petróleo, mesmo se comparada com outros 

países economicamente semelhantes. Isto pode ser explicado em parte pela difícil 

situação social e política da Nigéria, país assolado por violenta guerra civil.  

 Assim como os exemplos dos países sul-americanos mostrados anteriormente 

neste capítulo, na Nigéria os habitantes das regiões produtoras de petróleo também se 

ressentem da ausência de desenvolvimento econômico local, sabendo que muito pouco 

das largas somas geradas pela extração do óleo das reservas localizadas sob seus pés é 

efetivamente investido no desenvolvimento da região e de seu povo. Isoladas muitas 

vezes do alcance do poder público, que não é capaz de suprir as necessidades básicas 

das comunidades locais, as expectativas destas comunidades se voltam seguidamente 
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para as empresas de petróleo que atuam na região, aumentando sua frustração em 

relação às atividades petrolíferas quando não-atendidas. As demandas estão usualmente 

ligadas à falta de infra-estrutura básica, educação e empregos. 

 As empresas que atuam na região muitas vezes gastam quantias consideráveis 

em projetos sociais na região do Delta do Níger, mas sendo iniciativas pontuais e 

descoordenadas, pouco alteram a realidade das comunidades locais. No ano de 1994, a 

indústria do petróleo nigeriana perdeu um total de 117 dias de trabalho devido a 

conflitos sociais. Desde então a pior crise operacional ocorreu em 1997, quando 

habitantes da região invadiram as instalações de exploração e produção, suspendendo as 

operações e mantendo em seu poder equipamentos e funcionários reféns. No mesmo 

ano, diversas instalações foram sabotadas, causando derramamentos de óleo. Relatos 

encontrados na literatura apontam que a atitude da própria população agrava as 

conseqüências ambientais desses acidentes, com a lentidão intencional ao reportar 

vazamentos para aumentar o dano em suas terras buscando indenização, o impedimento 

de acesso das equipes de remediação ao local de vazamento e até a escavação nesses 

locais para espalhar o óleo para outras áreas (SHAW e EBONG, 1998). 

 A Shell é uma das seis maiores empresas atuantes na região do Delta do Níger, 

todas elas em parceria com o governo da Nigéria, sócio majoritário de todos os 

empreendimentos no país através da estatal Nigerian National Petroleum Corporation. A 

Shell, que opera na região há 60 anos sob o nome de Shell Petroleum Development 

Company of Nigeria Limited (SPDC), é um dos alvos dos conflitos na região do Delta 

do Níger. Em 2006 a empresa teve que reduzir sua produção de petróleo à metade 

devido às situações de risco a que estavam expostos o pessoal próprio e contratado. Os 

protestantes sabotaram estações de recompressão e gasodutos e impediram o acesso da 

empresa para execução de reparos e manutenção das instalações. O governo da Nigéria 

estima que a crise custou aos cofres públicos 4,4 bilhões de dólares em lucro cessante. 

As perdas, no entanto, foram além dos prejuízos financeiros: em seu Relatório de 

Sustentabilidade de 2006 a empresa relata que 54 de seus empregados e contratados 

foram seqüestrados durante aquele ano e 9 foram mortos em ataques ou seqüestros 

(SHELL, 2006). 

 Além destas graves questões sociais, o Relatório de Sustentabilidade da Shell e 

outras fontes relatam também as ações de responsabilidade social e ambiental da 

empresa na Nigéria, merecendo destaque os planos de ação para a biodiversidade 
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(SHELL, 2006), o sistema de gerenciamento de resíduos da empresa (OZUMBA e 

BENEBO, 2002) e o programa de desenvolvimento comunitário (API, 2007).  

 A Shell na Nigéria detém a concessão para extração de óleo e gás em duas 

reservas florestais indígenas no Delta do Níger, áreas protegidas pela IUCN onde habita 

o povo Ogoni. A empresa interrompeu suas atividades no local em 1993 devido às 

pressões dos habitantes do local, incluindo sabotagem e incêndio das instalações. 

Embora não tendo produzido óleo na região desde então, a empresa ainda possui poços 

de petróleo dormentes e oleodutos na área das reservas florestais. A própria empresa 

admite que as estradas que foram construídas quando estava ativa a produção na região 

podem ter causado impacto ambiental negativo ao permitir o acesso de madeireiros e 

caçadores ilegais às reservas (SHELL, 2006). 

 A companhia se comprometeu a retornar à área somente com o consentimento 

da comunidade e está apoiando a iniciativa do governo federal de reconciliação com o 

povo Ogoni. Tanto o governo da Nigéria quanto os líderes da comunidade indígena 

sinalizaram o desejo de que a empresa volte a atuar na área, e para isso a empresa 

lançou em 2005 em conjunto com o governo federal e parceiros locais dois planos de 

ação para a biodiversidade para preservar a floresta e mitigar os impactos causados pela 

atuação prévia da empresa. As ações do plano incluem programas para conscientização 

da comunidade local para a importância da biodiversidade e projetos para desenvolver 

fontes alternativas de renda a partir da floresta. A partir do plano, o controle do corte de 

árvores passou do governo para um comitê comunitário de gerenciamento da floresta, 

financiado pela Shell. Os planos são de propriedade das comunidades da floresta e estas 

são responsáveis por implementá-los (SHELL, 2006). 

 Em outras regiões do país onde atua, a Shell também investe em um programa 

de desenvolvimento comunitário, que inclui uma grande variedade de projetos de infra-

estrutura, como hospitais, postos de saúde, escolas, estrutura de fornecimento de água, 

energia elétrica e estradas. Também estão incluídos programas sociais como 

treinamento de jovens, bolsas de estudo e micro-crédito para agricultura. O custo total 

do programa está estimado em 50 milhões de dólares anuais (API, 2007). A parceria 

com ONGs e agências de desenvolvimento locais busca garantir que as comunidades 

beneficiadas terão controle dos próprios projetos e promove as melhores práticas de 

desenvolvimento de comunidades e construção de capacidade local. Em 2000, a Shell 

iniciou um processo de revisão externa de seu programa comunitário na Nigéria, que a 
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partir de então passou a ser realizado anualmente, fornecendo orientação e verificação 

de especialistas externos, como o World Bank, a UNICEF, a ONG Pró-Natura e as 

agências do governo nigeriano. A consulta é feita através de oficinas de trabalho com 

várias partes interessadas e segundo a empresa é um importante instrumento para 

aprender com essas partes e avaliar seus planos futuros (API, 2007) 

 Outras ações de eco-eficiência em suas atividades no país também são 

relatadas no balanço anual da empresa, como o investimento de 3 bilhões de dólares em 

equipamentos para a captura e uso do gás que antes era enviado para o flare. A empresa 

espera zerar a queima de gás em flare até 2009 (SHELL, 2006). 

 O estudo de WHEELER et al.(2002) utiliza o exemplo dos conflitos da Shell 

com o povo Ogoni para argumentar que diversas empresas de petróleo estão exibindo 

uma orientação muito mais responsável do ponto de vista ambiental e social junto a seus 

grupos de interesse no nível corporativo e estratégico, contudo enfrentam diversas 

dificuldades em refletir efetivamente essa postura na relação com suas subsidiárias e 

com as comunidades dos locais onde estas atuam, especialmente no caso de países em 

desenvolvimento, como a Nigéria. O estudo atribui essa dificuldade à falta de 

competência e vontade institucional, o que impede a empresa de replicar a atitude 

socialmente responsável que apresenta em seu Relatório de Sustentabilidade em um 

nível local, onde os verdadeiros impactos ocorrem. 

 Outra grande empresa atuante no Delta do Rio Níger em parceria com a 

Companhia Nacional de Petróleo da Nigéria é a Elf Petroleum Nigeria Limited (EPNL) 

que recentemente foi incorporada pela Total, passando a se chamar em julho de 2008 

Total E&P Nigeria Limited (TEPNG). A empresa se comprometeu corporativamente a 

uma atuação ambientalmente responsável na região, com medidas como: manutenção de 

um sistema de gerenciamento ambiental continuamente atualizado; realização de 

capacitação ambiental constante e treinamento para prontidão de resposta a 

contingências; realização de estudos e projetos ambientais de forma a atender as 

exigências legais, como a redução de queima no flare a zero em 2010 e metas pró-ativas 

de melhoria ambiental, tais como o programa de gerenciamento de resíduos e o 

programa de revegetação de manguezais e financiamento da pesquisa ambiental do 

Delta do Níger. A empresa também investe em programas de apoio comunitário, 

procurando agregar valor aos programas governamentais, com a ressalva de que a 

indústria não pode nem deve substituir o governo como agente central para o 
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desenvolvimento da região. Ao mesmo tempo a empresa procura manter abertos canais 

de comunicação e interação com a comunidade, a fim de determinar suas necessidades e 

discutir as operações da companhia, suas limitações e planos (SHAW e EBONG, 1998). 

 A Chevron Nigeria Limited (CNL) é a subsidiária da Chevron na Nigéria e 

atua também em parceria com a Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) no 

país. A empresa possui uma política de desenvolvimento de conteúdo local para suas 

compras no país, que visa promover os negócios indígenas e facilitar a compra de bens e 

serviços locais. Para auxiliar na implementação desta política a empresa criou uma 

unidade de compras globais e desenvolvimento de negócios locais em 1999. Devido ao 

programa, o conteúdo local das compras da companhia cresceu de 25% em 1997 para 

82% em 2001. Os negócios envolveram a contratação de empresas prestadoras de 

serviços locais, promoção de transferência de tecnologia e treinamento para os 

nigerianos, elevação do envolvimento e criação de oportunidades através das feiras de 

desenvolvimento de conteúdo local, entre outros. 

 O conteúdo nacional não se limitou a pequenos serviços e produtos de baixa 

tecnologia, envolveu também fabricação e transporte de plataformas offshore, 

perfuração de poços de petróleo e desenvolvimento do primeiro Centro Tecnológico 

Avançado para Estudos de Sub-superfície da Nigéria (IPIECA, 2007a). 

 Outras ações para o desenvolvimento econômico e social da região do Delta do 

Níger desenvolvidas pela Chevron incluem a implementação de projetos de eletrificação 

de comunidades isoladas, que é parte de um Programa de Desenvolvimento do Oeste do 

Delta do Rio Níger. Outras empresas com iniciativas semelhantes são a ConocoPhillips, 

que direcionou seus esforços para o suprimento de infra-estrutura básica essencial para 

crianças e a ExxonMobil, que em parceria com o Banco Mundial está financiando um 

programa de apoio ao desenvolvimento de micro-empresas, promovendo o treinamento 

de habilidades de gerenciamento de pequenos negócios e de empreendedorismo junto à 

comunidade local. 

 A literatura aponta que se tornou comum a estratégia de parceria com as 

comunidades adotada por empresas como a Shell, Total e Exxon Mobil na Nigéria para 

tentar contornar as questões sociais que trazem prejuízos para suas atividades no país. O 

estudo de IDEMUDIA (2007) mostra que a aquisição do que ele chama de uma “licença 

social” de operação se tornou foco central da atuação corporativa destas empresas. Elas 

buscam com isso contribuir para o desenvolvimento das comunidades, construindo 
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relações de benefício mútuo e buscando tornar-se uma força de melhoria em suas 

“comunidades anfitriãs”. No entanto, nos exemplos abordados, o estudo não vê 

impactos reais das parcerias na forma com que as atividades centrais das empresas são 

conduzidas na região, servindo tampouco segundo IDEMUDIA (2007) para melhorar os 

impactos sociais e ambientais da produção de petróleo nestas comunidades. Como 

conseqüência, o estudo argumenta que, enquanto as parcerias apresentam grande 

potencial para estimular o desenvolvimento das comunidades, o fracasso das empresas 

em evitar e corrigir danos sociais causados por suas operações limita a habilidade destas 

iniciativas em contribuir para o real desenvolvimento social da região onde atuam. 

 Outro estudo desenvolvido pela IPIECA mostra que a assistência das empresas 

de petróleo às comunidades do Delta do Níger muitas vezes exacerba ainda mais os 

conflitos sociais na região, devido à falta de homogeneidade na distribuição dos 

recursos, que são aplicados normalmente apenas na “comunidade anfitriã”, aquela mais 

próxima da base de operações das empresas (IPIECA, 2007b). Desta forma eleva-se a 

desigualdade entre comunidades vizinhas, aumentando a insatisfação e os conflitos. 

Segundo a IPIECA, o principal desafio das empresas que atuam no Delta do Níger é 

encontrar uma abordagem mais transparente e igualitária no apoio às comunidades 

próximas, obtendo melhorias sustentáveis no bem-estar das comunidades da região. 

3.3.7. Gabão 

 A Shell iniciou as atividades de exploração na República do Gabão em 1960, 

mas foi somente em 1985 que o campo de Rabi foi descoberto na floresta tropical úmida 

daquele país. A Shell Gabão desenvolveu um programa de gerenciamento ambiental 

durante a primeira fase do desenvolvimento do campo, em 1987, com a preparação de 

um estudo de linha-de-base ecológica por consultores e um levantamento de impactos 

ambientais (EIA) desenvolvido por especialista do ramo internacional da empresa. No 

entanto, o EIA do empreendimento foi finalizado somente em 1988 e algumas das 

recomendações não puderam ser incorporados no projeto. No final de 1992 a empresa 

decidiu executar um novo EIA para identificar possíveis efeitos ambientais da fase 2 do 

projeto, determinar sua significância e definir medidas para minimizar conseqüências 

adversas, tendo o cuidado para que as recomendações fossem consideradas desde a 

concepção inicial do projeto, levando em conta as lições aprendidas com a primeira fase 

do desenvolvimento do campo (PAULUIS, 1994). 
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 Os principais efeitos potenciais do desenvolvimento do campo determinados 

pelo segundo estudo de impactos foram desmatamento, fragmentação de hábitats, 

mudanças hidrológicas e erosão do solo. De forma a atender essas recomendações e 

todas as subseqüentes nas reavaliações de impactos, são dedicados desde então esforços 

de controle de emissões, programas de reflorestamento de clareiras abertas pela empresa 

e o Programa de Biodiversidade, em parceria com a Smithsonian Institution 

(RATANGA et al., 2004). 

 Especificamente com relação ao controle de efluentes, a empresa se concentra 

em quatro áreas principais: descarte de resíduos líquidos, emissões atmosféricas, 

controle e gerenciamento de resíduos gerados e prevenção de derramamentos de óleo e 

produtos químicos. A água produzida é reinjetada nos poços. Já os efluentes 

contaminados provenientes de drenos de tanques, pontos de amostragem, drenagem de 

águas pluviais, entre outros, são tratados por um separador água-óleo do tipo API26, 

enquanto que os efluentes mais pesadamente contaminados são coletados em sistemas 

de drenagem próprios e tratados em tanques de desidratação. A água obtida a partir dos 

processos de separação é descartada junto com os efluentes e a fase oleosa retorna ao 

processo. 

 A empresa reflete seu comprometimento em contribuir com a redução do efeito 

estufa em uma escala global, através do estabelecimento de uma política específica para 

as emissões atmosféricas. O atendimento desta política envolve mudanças no processo, 

com aumento da capacidade de compressão do gás para reinjeção nos campos 

produtores e uma operação com controle cuidadoso da relação gás-óleo, que irá eliminar 

a queima de rotina no flare e garantir também uma pressão mais favorável no campo, 

permitindo uma maior recuperação do óleo contido no reservatório (RATANGA et al., 

2004).  

 O tratamento de resíduos é feito a partir de um sistema de gerenciamento que 

monitora as quantidades e controla e gerencia sua disposição final, introduzido por 

ocasião do sistema de gerenciamento ambiental ISO 14001. O objetivo do sistema é 

                                                 

26 O separador água-óleo do tipo API é um sistema composto de um tanque de separação, onde o óleo é 

coletado na superfície e os resíduos mais densos como as borras oleosas são separados da água, menos 

densa, por gravidade, sendo esta última coletada para ser testada e então descartada. 
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garantir que a disposição dos resíduos gerados seja feita de uma maneira 

ambientalmente responsável, ao mesmo tempo otimizando as oportunidades de 

reciclagem. A lama e outros resíduos gerados na perfuração são reinjetados nos poços, 

garantindo nenhum efeito adverso ao meio ambiente. O solo contaminado com óleo é 

colocado em aterro seguro. 

 O programa de reflorestamento adotado pela empresa nas florestas do Gabão 

visa mitigar os impactos provenientes da abertura de estradas, dutos, instalações de 

produção e áreas de perfuração na região. Novas regras e limites impostos pela 

legislação do país exigem estudos de impacto ambiental para a execução destas 

atividades e limitam a área a ser aberta para esses fins, reduzindo o desmatamento 

destas áreas. A erosão é um fator importante a ser considerado nesses estudos, devido à 

grande pluviosidade que pode vir a causar transporte de sedimentos mesmo em 

superfícies horizontais quando o solo está exposto. O solo transportado se deposita em 

áreas próximas, prejudicando a vegetação nesses locais. Desta forma a exposição do 

solo é reduzida através de semeamento de espécies nativas de crescimento rápido, 

misturadas a fertilizantes e outros produtos de estímulo ao crescimento. A composição 

de sementes e fertilizantes é constantemente estudada para obter uma sucessão de 

espécies satisfatória. 

 Em 2000, a Shell Gabão, em parceria com a Smithsonian Institution, a Shell 

Foundation e o governo do Gabão, iniciou um estudo da biodiversidade no Complexo 

de Áreas Protegidas de Gamba, local que abrange as áreas biologicamente diversas onde 

a Shell opera no país. O estudo visa conhecer sensibilidades ambientais destas áreas de 

forma a estabelecer os parâmetros que devem ser incorporados no processo de 

planejamento de novos projetos, de forma a minimizar seu impacto nesses sistemas 

biológicos. Diversos estudos de levantamento da biodiversidade têm sido executados 

pela Smithsonian Institution, particularmente nas áreas onde a presença da empresa se 

deu de forma mais intensa. A instituição estabeleceu uma base de laboratórios na área 

para pesquisa, treinamento e outras atividades relacionadas com a biodiversidade 

(RATANGA et al., 2004).  

 Os resultados da pesquisa mostram a perturbação ecológica na área, como por 

exemplo a presença de aves associadas a hábitats secundários, porém relatam a riqueza 

biológica da região, demonstrando que nos 15 anos de operações da empresa na região 

esteve presente a preocupação com a preservação do meio ambiente. Outro ganho do 
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projeto é a formação de conhecimento local sobre biodiversidade, através de programas 

de treinamento e a disponibilização das instalações da base de laboratórios para 

capacitação de especialistas técnicos no país, aumentando o entendimento local do 

potencial da biodiversidade local para o desenvolvimento sustentável da região através 

de projetos como ecoturismo, por exemplo. A pesquisa é parte do Programa de 

Monitoramento e Levantamento da Biodiversidade da Smithsonian Institution 

(SI/MAB), tendo sido o complexo Gamba o primeiro local a ser escolhido para 

implementação do programa, que trabalha para entender e reduzir os impactos do 

desenvolvimento dos recursos energéticos à biodiversidade, contribuindo para seu 

desenvolvimento e proteção em longo prazo (IPIECA, 2003e). A instituição promove 

consulta às partes interessadas locais como governos, pesquisadores, cientistas da 

conservação e desenvolvedores de recursos e constrói capacitação para dar apoio a 

iniciativas de conservação sustentável. 

 A empresa estima que um quarto da população local de Gamba é dependente 

da Shell em relação a demandas sociais básicas, como educação e transporte de 

alimentos e outros materiais. Com o declínio da produção, a partir de 1998, a empresa 

se viu diante da necessidade de investir em programas sociais que estimulassem o auto-

desenvolvimento e preparassem a população para uma “vida após a Shell”. Os projetos 

são feitos em parceria com os governos nacional e local e ONGs, de forma a promover 

um engajamento positivo com as comunidades e autoridades do país e estão focados em 

temas como saúde, educação e treinamento agroflorestal. O projeto de treinamento 

agroflorestal foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Agroflorestais 

(IRAF). O projeto treinou em torno de 150 fazendeiros locais desde seu início em 2000 

e foi totalmente entregue ao IRAF e à comunidade local em 2002. De forma a dar 

continuidade ao treinamento e consultoria a pequenos negócios e promover 

empreendedorismo nas escolas, a empresa criou a Foundation Enterprise and Creation 

(Fundação Empreendimento e Criação) e promove cursos e concursos nas escolas da 

região (API, 2002). 

3.3.8. Papua Nova Guiné 

 A produção de óleo em Papua Nova Guiné começou em 1992, baseada no 

desenvolvimento dos campos de Kutubu, Moran e Gobe, localizados na vizinhança do 
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lago Kutubu e próximos ao Rio Kikori. A produção está em declínio, passando de 

100.000 barris por dia em 1990 para 58.000 barris por dia em 2001. 

 A Chevron Niugini Limited (CNGL) gerencia a operação do projeto Kutubu 

em parceria com diversas outras empresas de petróleo, entre elas a Oil Search Limited. 

Antes da produção, a empresa construiu estradas, dutos de transporte de petróleo e toda 

a infra-estrutura industrial necessária, incluindo o apoio de hotelaria, hospitalar e um 

aeroporto. A área é cercada de uma grande área remanescente de floresta tropical 

úmida, com expressiva biodiversidade de flora e fauna, contendo diversas espécies 

endêmicas. De forma a proteger a biodiversidade sensível da área, em 1992 a região de 

Kutubu foi considerada área protegida, e foi exigida por lei a elaboração e 

implementação de um Plano de Gerenciamento e Monitoramento Ambiental. Para tal, 

foi criada uma autoridade de gerenciamento da vida selvagem da região, da qual fazem 

parte o Departamento Nacional de Meio-ambiente e Conservação, donos de terras e a 

empresa. O plano estipulava diversas condições ambientais e sociais, incluindo uma 

política de perturbação mínima da floresta, a prevenção de derramamentos acidentais, a 

instalação de dutos enterrados, reinjeção de água produzida no reservatório e um plano 

de resposta de emergência 24 horas para derramamentos. Outra exigência é a execução 

regular de levantamentos dos impactos sócio-econômicos, culturais e arqueológicos do 

projeto (WORLD BANK GROUP, 2002). 

 A região é habitada por aproximadamente 16.000 pessoas de 13 grupos étnicos 

diferentes, entre os quais os Foe, Fasoe e Kikori, que vivem em 88 comunidades. A área 

é relativamente isolada, o que limitava o contato dos grupos locais com o mundo 

exterior antes do início da produção de petróleo. O impacto observado nas comunidades 

é principalmente econômico, com a introdução de transações financeiras onde antes a 

economia era baseada em agricultura de subsistência, caça e coleta (TAUREKA et al., 

2002). 

 Em 1994, a Chevron iniciou um projeto em conjunto com a ONG World 

Wildlife Fund for Nature dos Estados Unidos (WWF-US) intitulado Projeto Integrado 

de Desenvolvimento de Kikori (KICDP), para proteção da Biodiversidade de Papua 

Nova Guiné, com benefícios sociais e econômicos de longo prazo através do 

desenvolvimento sustentável dos recursos naturais da região. Para atingir esses 

objetivos, foram estabelecidos programas que englobam pesquisas de biodiversidade, 

atividades educacionais que elevam a consciência comunitária, gerenciamento de 
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recursos naturais, promoção de empresas social e ecologicamente corretas baseadas na 

comunidade e ecoturismo. Os resultados das pesquisas confirmaram a elevada 

biodiversidade da região e ajudaram a identificar áreas específicas de grande 

significância e desenvolver outras áreas de conservação gerenciadas pela comunidade. 

Os donos de terras por sua vez foram chamados a respeitar e preservar o meio ambiente, 

gerenciando de forma sustentável seus recursos (FLEMMING e MCCALL, 2000). 

 O principal impacto ambiental observado nos anos de exploração e produção 

de petróleo do campo foi a abertura estradas e dutos que serviram de vias de acesso de 

madeireiros ilegais que passaram a explorar a região, causando danos extensos ao 

ambiente e às comunidades locais. A empresa está trabalhando dentro de seu projeto de 

conservação para reduzir a ameaça desse acesso aberto trabalhando com as 

comunidades da região. 

 Já para mitigar os impactos sociais do projeto a empresa estabeleceu uma seção 

de assuntos da comunidade, para trabalhar em conjunto sobre uma série de questões 

sociais, incluindo relacionamento com donos de terras, com o governo, 

desenvolvimento de negócios locais e relacionamentos industriais. Gradualmente os 

projetos estão sendo transferidos da tutela da empresa para uma fundação, para facilitar 

o desenvolvimento social de longo prazo, após a finalização da produção de óleo e gás 

na região. Fundada pela Chevron em 2001, a Community Development Initiatives 

Foundation Trust Fund (CDI) é uma organização separada com pessoal e instalações 

próprias para gerenciar os programas, que atendem principalmente as comunidades 

afetadas pela produção de óleo e gás (IPIECA, 2003b, 2006). O campo foi comprado 

em 2003 pela Oil Search Ltd. 

 Um grande impacto social da atividade de E&P na região é devido à má 

distribuição dos benefícios econômicos diretamente relacionados com a produção de 

petróleo, como compensações, impostos, tributos, dividendos e royalties pagos aos 

governos local, regional e nacional e donos de terras. A falta de mecanismos de 

distribuição do recurso advindo da extração do recurso do subsolo criou conflitos entre 

os beneficiados e aqueles “deixados de fora”. Uma das principais discussões nesse 

sentido é a forma de divisão dos royalties do petróleo. Outro ponto considerado crítico 

na análise de impactos do projeto é a substituição do papel do estado pela empresa, 

devido à ausência do governo nesta região, pela escassez de recursos e orçamentos 

reduzidos. Essa inversão de papéis pode ser observada na construção de infra-estrutura e 
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serviços de geração de energia, saúde, estradas e escolas. Essas melhorias, em conjunto 

com as oportunidades de emprego criadas pelo projeto atrairam à região pessoas de 

outras províncias, o que não foi bem aceito pela comunidade local. 

3.3.9. Indonésia 

 A Indonésia é o país com a terceira maior área de floresta tropical úmida do 

mundo, conhecida por sua rica biodiversidade. De forma a conservar essa riqueza o país 

possui um total de 35 parques nacionais, entre os quais está o Parque Nacional Kutei, 

inicialmente declarado área de conservação em 1936 e criado como parque nacional em 

1982. O parque de 200.000 hectares abriga em sua área atividades de exploração e 

produção de petróleo no campo de Sangatta, descoberto na década de 30, cuja produção 

comercial foi iniciada em 1976 pela empresa Pertamina, sendo anterior, portanto, à 

criação do parque. A área de intercessão com o campo de produção é inferior a 1% da 

área total do parque, mas localizada em uma área sensível, próxima à costa 

(PRAMONO et al., 1998). 

 A avaliação de impactos realizada pela empresa no início das operações 

identificou como principais impactos da atividade de E&P, mais do que perturbações 

ambientais físicas, mudanças na condição demográfica, como crescimento populacional, 

mudança no uso da terra e no desenvolvimento econômico regional. Esses impactos são 

de alta complexidade, tendo em vista que estão fora do controle da empresa e em longo 

prazo se tornam mais aleatórios e não-sistemáticos, podendo comprometer o parque 

devido aos impactos secundários decorrentes destes. 

 A empresa financia desde 1995 um programa de preservação das funções 

ecológicas do Parque Nacional de Kutei, juntamente com a UNESCO, e planeja 

converter parte das instalações de alojamentos e infra-estrutura não-operacional do 

campo de Sangatta em instalações de conservação e estudos de grupos internos ao 

parque e de outras instituições de pesquisa. 

 Outra área na Indonésia onde são executadas atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás é a região de Zamrud, que abriga uma vasta área de floresta 

tropical úmida virgem. O campo de Zamrud foi descoberto em 1975 e posto em 

produção em 1982. Por ocasião das primeiras descobertas de óleo na região, o governo 

da Indonésia declarou o campo de Zamrud área de proteção ambiental, no que contou 
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com o apoio da empresa operadora do campo, a Caltex Pacific Indonesia (CPI) 

(YUNAN e HARYANTO, 2000).  

 Por se tratar de uma área de conservação, as restrições ambientais às atividades 

de E&P em Zamrud estão entre as mais rígidas encontradas na literatura. De forma a 

obter as licenças para desenvolver atividades de exploração sísmica e perfuração de 

poços exploratórios, a companhia precisou desenvolver e implementar técnicas de 

pesquisa sísmica ambientalmente amigáveis, otimizar procedimentos de perfuração, 

perfurar poços direcionais e horizontais para reduzir a abertura de clareiras e utilizar 

procedimentos de gestão de resíduos de sondagem que envolviam o uso de centrífugas e 

tanques de aço para contenção dos resíduos de perfuração (YUNAN e HARYANTO, 

2000). 

 Outro empreendimento da indústria do petróleo localizado na floresta tropical 

úmida da Indonésia é o campo de Wiriagar, descoberto em 1981 e operado pelas 

empresas Pertamina, Conoco e uma parceria japonesa. RODRIGUEZ (1984) descreve 

as principais abordagens adotadas pela empresa Conoco na perfuração de poços em 

locais dentro da floresta, alagados durante parte do ano e de difícil acesso. O trabalho 

descreve as soluções técnicas encontradas para o campo de Wiriagar e o gerenciamento 

adotado para as atividades de forma a superar as dificuldades da operação com as 

soluções disponíveis à época. 

 O campo de Wiriagar é objeto ainda de outros estudos que descrevem o 

levantamento de impactos ambientais que serviu de base para a elaboração do plano de 

gerenciamento e monitoramento ambiental das empresas Pertamina e Conoco 

(BROTOISWORO e HUTOMO, 1988). 

 Outra contribuição da empresa Conoco para a evolução das práticas de 

exploração e produção de petróleo e gás nas florestas tropicais úmidas da Indonésia foi 

a introdução da abordagem de tomada de decisão baseada no risco para avaliação e 

gerenciamento de potenciais impactos ambientais (MCMILLEN et al., 2002) e o 

processo de levantamento de riscos sócio-culturais realizado pela empresa para 

subsidiar essa abordagem (HUTOMO et al., 1998). 
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3.3.10. Conclusão 

 A Tabela 4 traz uma listagem dos principais empreendimentos analisados em 

detalhe, informando a empresa responsável, o período de atuação, as referências que 

discorrem sobre esses empreendimentos e por fim um breve comentário sobre cada um 

dos empreendimentos. 

Tabela 4: Empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás em 

florestas tropicais úmidas abordados no capítulo 3. 

País Empreen-
dimento Empresa Período Referências Observações 

Campo de 
Camisea 

Shell 
Pluspetrol 

1981-1998 

1999-atual 

BRANDON et 
al.(1998), 

FALZARANO et 
al.(2004), 

IPIECA(2003a; 
2003d), IVORY et 
al.(1998), JONES 

(1998), 
MARTINEZ et 

al.(2007), 
ROSENFELD et 

al.(1998) 

Processo de consulta às 
partes interessadas. 
Levantamento da 

biodiversidade local. 
Desenvolvimento de 

plano de saúde básica e 
de desenvolvimento 
sustentável regional. 

Plano de 
monitoramento da 

biodiversidade. 

Bloco 78 Mobil 1998-1999 ELSBORG et 
al.(2000) 

Perfuração de poços 
utilizando técnicas 

ambientalmente 
responsáveis. 

Peru 

Bloco 8 

Bloco 1-
AB 

Pluspetrol 
1996-atual 

2000-atual 
NAVARRO et 

al.(2007) 

Reinjeção de água 
produzida em poços 

maduros. 

Oriente Chevron/
Texaco 

1967 ao 
final da 

década de 80 

EVIATAR (2005), 
HEARN (2006) 

Graves problemas 
ambientais e sociais. 

Equador 

Bloco 16 

Conoco 
Maxus 
Repsol 
YPF 

1986-1991 

1992-1996 

1996-atual 

WASSERSTROM 
et al.(1997a; 

1997b) HUTTON 
et al.(1995), 

IPIECA(2003a; 
2003c) 

E&P em parque 
nacional. 

Oposição de grupos 
ambientalistas e de 
direitos humanos 
inviabilizando a 

atividade.  
Primeira a estabelecer 
regulamentos para uma 
produção de petróleo 

mais limpa e proteção a 
comunidades locais.  
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Tabela 4: Empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás em 

florestas tropicais úmidas abordados no capítulo 3 (continuação). 

País Empreen-
dimento 

Empresa Período Referências Observações 

Bloco 10 

ARCO 
Oriente / 

Agip 
Ecuador  

1988-atual 

ALEMÁN et 
al.(2000), 

MENDEZ et 
al.(1998a; 1998b), 

WILLIAMS(1999), 
VACAS et 
al.(2003) 

Histórico de protestos 
de grupos indígenas. 

Passagem de dutos com 
faixas de desmatamento 

estreitas mantendo a 
ligação do dossel, 
estrato superior da 
camada vegetal.  

Programa de saúde 
básica para as 

comunidades indígenas. 

Blocos 18 
e 31 

Amoco  

Perez 
Companc 

Petrobras 
Energia 
(PESA) 

 

1994-1997 

1997-2003 

2003 – atual 

BARKER et 
al.(1997; 1994) 
PETROBRAS 
(2007b; 2007c; 

2007d) 

E&P em parque 
nacional.  

Plano de gerenciamento 
ambiental de atividades 

sísmicas, com 
envolvimento de 

empresa contratada 
desde o princípio e 

discutido com a 
comunidade. 

Projeto baseado nos 
princípios de eco-

eficiência, através da 
redução do desperdício 

de recursos, da 
necessidade de energia 
e o impacto ambiental 

das operações. 

Blocos 
ITT 

(Ishpingo-
Tiputini-

Tambococ
ha) 

Petro-
equador / 
Petrobras 
Energia 
(PESA) 

1992 – atual 
CASALIS et 

al.(2003), RIZVI 
(2007) 

E&P em parque 
nacional 

Estabelecimento de um 
programa conjunto de 

gerenciamento 
ambiental, com 

certificação ISO e 
OHSAS. 

Equador 

Bloco 15 

Ocidental 
Petroleum 

Petro-
equador 

1985-2006 

2006-atual 

WILLIAMS 
(1997), THURBER 

et al.(2005)  

BENALCAZAR et 
al.(2006), 

THURBER et 
al.(2005)  

WATKINS (2007a; 
2007b) 

Instalação de dutos 
mantendo a ligação do 

dossel. 
Utilização de imagens 

de satélite no 
planejamento de 

atividades sísmicas.  
Protestos 

interrompendo a 
produção e causando 
prejuízos à empresa. 
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Tabela 4: Empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás em 

florestas tropicais úmidas abordados no capítulo 3 (continuação). 

País Empreen-
dimento 

Empresa Período Referências Observações 

Colômbia Bloco 
Samoré 

Ocidental 
Petroleum 1991-atual 

DAZA et al.(2000) 

OGJ (1999) 

Graves conflitos sociais 
envolvendo povos 

indígenas. 

Guatemala Campo 
Xan 

Basic 
Resources 
Interna-
tional 

Limited 

1985-atual 

SWEETING et 
al.(2000) 

MUSINSKY et 
al.(1998) 

E&P em parque 
nacional. 

Impactos decorrentes de 
construção de estrada.  

Bolívia Campo 
Yariapo TOTAL 1995-1996 

DRAPIER et 
al.(2000) 

(GOFFART et al., 
1996) 

Perfuração de poços 
utilizando técnicas 

ambientalmente 
corretas.  

Nigéria Delta do 
Rio Níger 

Shell, 
Total e 
Exxon 
Mobil  

Total E&P 
Nigéria 
Limited 

(TEPNG)
Chevron 
Nigeria 
Limited 
(CNL) 

1946-atual 

Atual 

OZUMBA et al 
(2002),  

WHEELER et 
al.(2002), SHELL 

(2006), API 
(2007), 

IDEMUDIA 
(2007), 

IPIECA(2007b) 
SHAW e EBONG 

(1998)  
IPIECA (2007a) 

Invasões, seqüestros e 
sabotagem de 

instalações. Busca de 
“licença social” de 

operação. Programas de 
desenvolvimento das 

comunidades. 
Programas internos de 

redução de impactos, de 
financiamento de 

pesquisa ambiental e 
apoio comunitário.  

Unidade de compras 
globais e 

desenvolvimento de 
negócios locais. 

Gabão Campo 
Rabi Shell 1987-atual 

PAULUIS (1994), 
IPIECA (2003e), 
RATANGA et 

al.(2004), ,  

Controle de emissões, 
programas de 

reflorestamento de 
clareiras e programa de 

biodiversidade. 

Papua Nova 
Guiné 

Projeto 
Kutubu 

Chevron 
Niugini 
Limited 
(CNGL) 

Oil Search 
Ltd 

1992-2003 

 

2003-atual 

FLEMMING et al. 
(2000), WORLD 
BANK GROUP 

(2002), 
TAUREKA et al. 
(2002), IPIECA 
(2003b; 2006),  

Projeto integrado de 
proteção da 

biodiversidade. 
Fundação comunitária 

de iniciativas de 
desenvolvimento social. 
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Tabela 4: Empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás em 

florestas tropicais úmidas abordados no capítulo 3 (continuação). 

País Empreen-
dimento 

Empresa Período Referências Observações 

Wiriagar 
Oilfield 

Develop-
ment 

Pertamina, 
Conoco 1982-atual 

BROTOISWORO 
et al (1988), 

RODRIGUEZ 
(1984) 

Soluções técnicas 
inovadoras na 

perfuração de poços em 
locais dentro da 

floresta, alagados 
durante parte do ano e 

de difícil acesso. 
Levantamento e 
monitoramento 

ambiental. 

Campo de 
Sangatta Pertamina 1976 – atual PRAMONO et 

al.(1998) 

E&P em parque 
nacional. Análise de 

impactos. 

Indonesia 

Campo de 
Zamrud 

Caltex 
Pacific 

Indonesia 
(CPI) 

1975 - atual 

YUNAN e 

HARYANTO 

(2000). 

Declaração do campo 
área de proteção 

ambiental. Restrições 
ambientais entre as 

mais rígidas 
encontradas na 

literatura. 

Fonte: Elaboração própria 
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4. ESTADO-DA-ARTE DA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

PETRÓLEO E GÁS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

4.1. Histórico 

 Os primeiros levantamentos sísmicos na Amazônia, com o objetivo específico 

de encontrar gás natural e petróleo, são anteriores à criação da Petrobras em 1953. O 

primeiro poço perfurado na Amazônia data de 1917 (PETROBRAS, 2002), e as 

primeiras descobertas não-comerciais em Nova Olinda, Autás Mirim e Maués (AM), de 

1954 (PETROBRAS, 2007e). Entretanto, foi somente em 1978 que os trabalhos de 

pesquisa resultaram na descoberta de uma reserva de gás localizada no Juruá. O 

aproveitamento do gás encontrado não era viável à época, mas a descoberta estimulou 

as buscas pelo petróleo, provocando o crescimento destas na bacia do Rio Solimões. 

 Inicialmente as buscas se concentraram a oeste da cidade de Carauari, pois não 

havia evidências de petróleo na região a leste da cidade. Outras descobertas foram feitas 

no mar (na plataforma continental do Pará) e em terra (campos de Igarapé Cuia e Lago 

Tucunaré, no Estado do Amazonas), porém até então nenhuma das descobertas 

apresentava condições comerciais (PETROBRAS, 2002). As buscas somente foram 

recompensadas quando foram expandidas para a região próxima ao Rio Urucu, em 

1986, com a descoberta de reservas de óleo e gás em níveis comerciais no poço RUC-1.  

 Para a perfuração desse primeiro poço, os equipamentos seguiam de balsa, em 

viagens que duravam dez dias, a partir de Manaus, pelo rio Solimões até alcançar o 

porto fluvial de Urucu. Desse porto, centenas de vôos de helicóptero permitiram o 

transporte das peças para a montagem da sonda modulada, dentro da floresta.  

4.2. O caso de Urucu 

 A descoberta de petróleo no poço RUC-1 foi um marco decisivo, motivando a 

perfuração de novos poços, que conduziram à descoberta de novos campos – Leste de 

Urucu (LUC-1987), Sudoeste de Urucu (SUC-1988), Carapanaúba e Cupiúba (1989) e 

Igarapé Marta (1990) (PETROBRAS, 2002). Ao conjunto desses campos passou a 

denominar-se Província Petrolífera do Rio Urucu, localizada a 650 quilômetros a 

sudoeste de Manaus. Depois de cinco poços perfurados, começou uma nova etapa. Os 
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dados iniciais do trabalho de delimitação da província petrolífera revelaram a existência 

de uma reserva significativa, justificando o início da produção, em agosto de 1988, com 

uma média de 3.500 barris de petróleo por dia. A partir de então, foi implantada uma 

infra-estrutura completa de exploração dentro da floresta, a Base de Operações Geólogo 

Pedro de Moura – BOGPM. A localização da província de Urucu pode ser visualizada 

na Figura 5. 

Porto VelhoPorto Velho
Construídos
Projetados

Dutos

450 km

285 km

550 km

Mapa esquemático
sem escala

Refinaria

 

Figura 5: Localização da Província de Urucu. Fonte: (UN-AM, 2007) 

4.2.1. A produção de petróleo e gás da Província de Urucu 

 A operação do ativo de Urucu está a cargo da Unidade de Negócios de 

Exploração e Produção da Bacia Amazônica da Petrobras (UN-AM)27. Atualmente, a 

produção média de petróleo na Província de Urucu é da ordem de 52.000 barris/dia e de 

9,7 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural. O processamento de GLP é pouco 

maior que 1,3 mil toneladas/dia. Essa produção abastece os estados do Pará, Amazonas, 

                                                 

27 A Unidade, que era chamada anteriormente de Unidade de Negócios da Bacia do Solimões, foi 

renomeada em dezembro de 2007, devido à ampliação das atividades da companhia na Amazônia, que 

hoje se estendem por várias bacias sedimentares da região, conforme ilustrado na Figura 7. 
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Rondônia, Maranhão, Tocantins, Acre, Amapá e parte do nordeste brasileiro (UN-AM, 

2007). O esquema de produção da Província de Urucu pode ser visto na Figura 6. 

 

Figura 6: Diagrama esquemático da produção na Província Petrolífera de Urucu 

Fonte: Adaptado de UN-AM (2007) 

 O petróleo e o gás natural produzidos nos 60 poços da Província Petrolífera de 

Urucu juntamente com a água associada são transportados por 740 quilômetros de 

dutos, sendo 600 quilômetros terrestres e mais 140 quilômetros submersos. Esses dutos 

ligam os poços de produção até o Pólo Arara (planta industrial da BOGPM), onde é 

realizada a separação do petróleo, gás natural e água (AMORIM et al., 2007). A água, 

após ser tratada em uma Estação de Tratamento de Água Produzida, é injetada 

novamente na formação, através de poços específicos para esse fim. O gás natural é 

processado nas três UPGNs, que produzem gás liquefeito de petróleo (GLP) e líquido de 

gás natural (LGN ou C5+). O gás natural processado é utilizado como combustível para 

atender a demanda energética da planta e das demais cargas da base de operações. Esse 

gás é utilizado para abastecer os turbogeradores responsáveis pela geração de energia 
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elétrica para a unidade (inclusive acomodações e escritórios), fornos e os 

turbocompressores que comprimem o gás natural que será reinjetado em poços de 

injeção. Futuramente o gás, após comprimido, será transportado através de gasoduto até 

Manaus, onde será comercializado. O gás excedente é queimado em tocha, mantendo-se 

assim a segurança operacional das instalações. 

 O petróleo e o GLP processados seguem ao longo de 285 quilômetros de dutos, 

da área de produção em Urucu até o Terminal de Solimões, que está localizado a 16 

quilômetros da sede do município de Coari. Nesse terminal, às margens do Rio 

Solimões, o óleo é embarcado em navios petroleiros e o GLP é embarcado em navios 

butaneiros ou propaneiros, seguindo para a Refinaria Isaac Sabbá, em Manaus, e para 

outros pontos das regiões Norte e Nordeste do país. 

4.2.2. Primeiras referências 

 No início das atividades, a Petrobras procurou o apoio das entidades ligadas à 

pesquisa e à preservação ambiental na Amazônia. Em 1988, antes de iniciar a produção 

de petróleo na Província de Urucu, convidou e contratou estudos de um grupo de 

pesquisadores renomados com notada atuação na Amazônia para orientar a intervenção 

do sistema produtivo na área, com intuito de prevenir ou mitigar impactos negativos ao 

meio ambiente amazônico e possíveis distorções econômicas e sociais às populações 

circunvizinhas.  

 Esses estudos resultaram em um relatório de visita (DOURADO et al., 1988), 

mais conhecido como “Relatório dos Notáveis”, que contém uma série de orientações e 

recomendações específicas sobre a forma como deveriam ser desenvolvidas as 

atividades de exploração e produção de óleo e gás na Amazônia28.  

 As principais observações do grupo de cientistas dizem respeito aos impactos 

ambientais associados à planta de exploração de gás e petróleo que estava sendo 

planejada para se instalar no interior da floresta e também à responsabilidade social da 

                                                 

28 Os pesquisadores que compuseram o grupo dos “Notáveis” foram: Heitor Dourado, Luiz Emigdio de 

Mello Filho, Jaime de Agostinho, Aziz Ab’Saber, Sérgio Figueiredo, Heberth Otto Roger Schubart, 

Fernando Dias de Ávila Pires, J. Murça Pires, Warwick E. Kerr e José Cândido Mello Carvalho 

(DOURADO et al., 1988). 
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empresa em relação à população local. Além das recomendações de não estimular o 

surgimento de núcleos urbanos na vizinhança da área de atuação e utilizar mão-de-obra 

e gêneros locais, no relatório dos “Notáveis” constam também diversas orientações 

sobre a forma como a Petrobras deveria se posicionar em relação às comunidades dentro 

de sua área de atuação. Já àquela época ficou clara a necessidade de fomentar o 

desenvolvimento econômico auto-sustentado das comunidades vizinhas. As principais 

recomendações do relatório dos “Notáveis” podem ser resumidas no conjunto abaixo 

(DOURADO et al., 1988): 

(1) – Instar que autoridades dos diversos níveis e Petrobras cumpram, e façam cumprir, 

a legislação ambiental.  

(2) – Minimizar a penetração indiscriminada da população, estimulada pela intervenção 

da Companhia, quando da criação de núcleos artificiais.  

(3) – Alocar, à Petrobras, o controle das áreas ainda devolutas, com feitura de 

zoneamento ecológico da área de influência (Unidades de Conservação) beneficiando-

se, para isto, de incentivos fiscais.  

(4) – Não assumir funções que são de responsabilidade de órgãos Federais, Estaduais ou 

Municipais, porém deverá a Companhia, acioná-los no sentido de atender as populações 

das áreas em que interferir. 

(5) – Incluir cláusula contratual nas relações com firmas empreiteiras, fazendo respeitar 

as Leis de Proteção ao Patrimônio Natural (caça, derrubada, fogo, poluição, etc.).  

(6) – Estimular e apoiar a pesquisa de campo das instituições científicas com a 

subseqüente organização de bancos de dados, de programas ambientais e de 

monitoramento com vistas às áreas degradadas e sua recomposição.  

(7) – Formular normas de intervenção visando abrandar resultados negativos 

decorrentes das atividades da Companhia.  

(8) – Manter um Grupo de Consultores para atendê-la no desenvolvimento de sua 

política ambiental, não necessariamente o grupo signatário do relatório.  

 O consenso final, fruto dessa experiência, destacou principalmente o respeito à 

lei referente ao patrimônio natural, o desestímulo à criação de novas cidades, o controle 

das áreas devolutas pela Companhia através de zoneamento ecológico, a recomposição 
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faunística e florística das áreas desmatadas e a não utilização dos leitos dos rios para 

assentamento de dutos. 

 Seis dos pesquisadores que participaram da elaboração do relatório de 

recomendações retornaram a Urucu 8 anos após a primeira visita a convite da Petrobras 

para acompanhar as modificações implementadas a partir das orientações obtidas do 

grupo de “Notáveis”. Os pesquisadores emitiram sua aprovação em relação à gestão 

ambiental adotada pela Petrobras na Floresta Amazônica, o que pode ser apreendido do 

trecho abaixo, extraído do livro “Amazônia: do discurso à práxis” de Aziz Ab’Saber: 

 “A direção da Petrobrás levou em consideração todas as sugestões 

feitas pelos membros convidados da comunidade científica e conseguiu a 

façanha, digna de maiores elogios, de adotar soluções inteligentes para evitar 

impactos negativos em torno de suas atividades na Amazônia Ocidental. 

Quando a mesma equipe de pesquisadores revisitou a região em 1995, 

convidada de novo pela companhia, pôde ser verificado que as soluções 

adotadas superaram quaisquer expectativas.” AB'SABER (1996 p. 291 e 292) 

 Outra referência importante desta época sobre o caso de Urucu e o início da 

exploração e produção de óleo e gás na Amazônia é a dissertação de mestrado 

desenvolvida por SOUZA JÚNIOR (1991), que analisa os impactos ambientais da 

indústria do petróleo na região amazônica, com base nas atividades que a Petrobras 

exercia naquele momento em Urucu e Juruá. 

 Em sua dissertação, SOUZA JÚNIOR (1991) faz uma análise das atividades de 

prospecção, perfuração, produção e transporte de petróleo, estimando seus impactos 

mais relevantes sobre os meios físico e biótico locais. Além disto, o autor faz também 

uma análise das repercussões e expectativas geradas pela consolidação do pólo 

petrolífero de Urucu, e o que se esperava que viesse a se tornar um pólo também em 

Juruá, o que somente agora pode se tornar realidade com o início da produção desse 

campo de gás (JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 2007). 

 O trabalho de SOUZA JÚNIOR (1991) conclui que as atividades de exploração 

e produção desenvolvidas pela Petrobras na Bacia do Solimões não se encontravam à 

época no rol dos maiores problemas ambientais existentes na Amazônia. Segundo o 

autor, “seus impactos mais significativos, até o momento, limitam-se ainda a áreas de 

pequena extensão, implicando de uma maneira geral em problemas ambientais 
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localizados, sem repercussões de escala de grandeza mais elevada” (SOUZA JÚNIOR, 

1991 p. 120). 

 O autor alerta, no entanto, para a necessidade de uma especial atenção ao 

acompanhamento contínuo e sistemático de todos os desdobramentos futuros destas 

atividades, buscando garantir o seu desenvolvimento com o mínimo de conseqüências 

negativas. A Tabela 5 mostra um resumo dos impactos ambientais e dos riscos para o 

meio ambiente levantados pelo autor, com algumas observações e recomendações de 

encaminhamento futuro: 

Tabela 5: Resumo dos impactos potenciais levantados por SOUZA JÚNIOR (1991) 

Atividade Potenciais impactos  Observações 

Abertura de clareiras de pouso e 

decolagem de helicópteros.  

O impacto da abertura de clareiras para 

atividade de sísmica é considerado pequeno já 

que seu prazo de recuperação é curto devido a 

suas pequenas dimensões e não ocorrência de 

modificações mais acentuadas no meio físico.  

Prospecção 

de petróleo 

 
Adversidades sociais do trabalho 

de campo (acidentes de trabalho, 

doenças) 

Buscar uma ação junto às empresas 

responsáveis para reavaliação das jornadas das 

equipes de sísmica. 

Perfuração 

de poços 

Abertura de clareiras para infra-

estrutura de perfuração; 

Gestão dos resíduos de perfuração. 

Estimular as seguintes medidas: racionalização 

do espaço ocupado pelas sondas e redução de 

alterações impostas ao meio ambiente local; 

controle rigoroso de equipamentos que operam 

com fluidos lubrificantes; adoção de sistemas 

fechados de tratamento e circulação de fluidos 

de perfuração; pesquisa de substâncias menos 

agressivas ao meio ambiente; desenvolvimento 

de técnicas para avaliação dos níveis de 

toxicidade dos fluidos e efluentes; adoção de 

técnicas de recuperação de áreas degradadas 

como estocagem, armazenagem e reposição da 

camada superficial original do solo e 

recomposição florestal no abandono das 

locações. 
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Complexo 

produtivo de 

Urucu 

Ocupação humana 

Planejar de forma eficiente a evolução das 

obras e desenvolvimento do complexo. 

Desenvolvimento permanente de projetos de 

recuperação florestal de áreas desmatadas e 

degradadas. 

Dar particular atenção aos sistemas de 

drenagem para as obras efetuadas na região, 

devido aos elevados índices de circulação 

hídrica e precipitação pluviométrica. 

Transporte 

de petróleo 

Acidentes; 

Abertura de clareiras 

Adotar a alternativa do escoamento por rede de 

dutos do petróleo e do gás natural produzido; 

Buscar trajetos apropriados para instalação dos 

dutos, que evitem o cruzamento com cursos 

d´água. 

Ocupação humana 

Acompanhar de forma sistemática a evolução 

das áreas adjacentes à região explorada de 

forma a identificar e prevenir formas de 

ocupação descontroladas. Ambiente 

externo Transformações sociais, culturais e 

econômicas no espaço geográfico 

onde são desenvolvidas as 

atividades 

Articular iniciativas que visem a mitigar os 

aspectos negativos destas transformações e, ao 

mesmo tempo, amplificar os seus aspectos 

positivos. 

Fonte: Adaptado de SOUZA JÚNIOR (1991) 

 O autor salienta ainda a importância da manutenção das atividades de pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico por parte da Petrobras – através do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento da empresa, CENPES – e a busca de contatos com universidades e 

institutos de pesquisa externos à empresa. Outro ponto enfatizado é a relevância da 

efetivação e manutenção das relações com governos federal, estadual e municipal e com 

entidades representativas da sociedade civil para a inserção das atividades da Petrobras 

em uma lógica regional de desenvolvimento econômico e social (SOUZA JÚNIOR, 

1991). 

 O autor relata dificuldades encontradas no início das operações sísmicas na 

região, quando o encontro com grupos indígenas não acostumados com o contato com a 
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civilização obrigou à mudança de planejamento dos trabalhos, evitando a pesquisa na 

região habitada por esses grupos. Segundo o autor, a regulamentação da demarcação e 

restrição de atividades exógenas em terras habitadas por índios e a postura avançada da 

Petrobras com relação ao assunto tornam menos preocupantes as possíveis 

conseqüências do desenvolvimento de atividades petrolíferas nas adjacências de áreas 

indígenas. Apesar de não haver presença de grupos indígenas próximos à Província 

Petrolífera de Urucu, essa é uma questão importante a ser considerada em futuros 

empreendimentos na Amazônia, e especialmente em empreendimentos em outros 

países, como o Equador. 

 É interessante observar a consonância das recomendações de DOURADO, H. 

et al. (1988) – o “Relatório dos Notáveis” – e as observações feitas por SOUZA 

JÚNIOR (1991) em sua dissertação de mestrado. As medidas sugeridas e aspectos 

ressaltados convergem em diversos pontos, como a importância do relacionamento com 

a comunidade científica e com o poder público nas esferas municipal, estadual e federal, 

além da preocupação com a ocupação desordenada de áreas próximas à região.  

 Podem-se identificar diversas medidas tomadas pela Petrobras em seus 

primeiros anos de atuação na Amazônia no sentido de atender as recomendações 

contidas nesses estudos. A partir do “Relatório dos Notáveis”, em 1989, a empresa 

desenvolveu seu primeiro conjunto de diretrizes gerais de gerenciamento ambiental para 

a Região Amazônica (PETROBRAS, 1989). Essas diretrizes nortearam as atividades da 

empresa na região durante a primeira década de produção da Província Petrolífera de 

Urucu, sendo desdobradas em diversas ações. Entre elas podemos destacar a introdução 

de inovações tecnológicas aos processos, desenvolvimento da gestão integrada de 

qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, implantação de programa de excelência 

em gestão ambiental e segurança operacional, criação de programas de pesquisa e 

desenvolvimento e programas sociais e ambientais junto às comunidades da área de 

influência das atividades. 

4.2.3. Inovações tecnológicas 

 Do início da década de 90, quando foi feito o primeiro estudo de caso sobre 

Urucu e Juruá, até os dias de hoje, as atividades e os processos adotados em Urucu 

sofreram diversas modificações. Durante este período, foram feitos grandes 
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investimentos no aumento da produção de petróleo na região, através da construção de 

três unidades de processamento de gás natural (UPGNs) e adoção de inovações 

tecnológicas aos processos existentes. A entrada em operação das UPGN I em 1993, 

UPGN II em 2000 e UPGN III em 2004 aumentou a capacidade de reinjeção do gás 

natural produzido junto com o petróleo, o que permitiu um aumento da produção de 

petróleo de 3 mil barris por dia em 1988 para 56 mil barris por dia em 2004. As plantas 

permitiram ainda uma produção de GLP que é suficiente para abastecer quase toda a 

demanda da região norte (PETROBRAS, 2007e). 

 Além de aumentar a produção, as diversas melhorias implementadas aos 

processos neste período também contribuíram para reduzir os potenciais impactos ao 

meio ambiente decorrentes das atividades de E&P na região. Dentre essas melhorias 

pode-se destacar a instalação de uma planta de óleo diesel para consumo interno, o que 

evitou o transporte de combustível a partir de Manaus, e os avanços na automação dos 

poços a partir de um sistema patenteado pela Petrobras. Estes avanços tornaram as 

operações mais econômicas e seguras, com a possibilidade de controle centralizado e 

permitindo maior agilidade de resposta.  

 A atividade de perfuração também avançou com a adoção de poços horizontais, 

que reduziram o número de poços a serem perfurados com a conseqüente redução da 

área desmatada na região (PETROBRAS, 2007e). Em cada clareira aberta para a 

perfuração de poços petrolíferos é feita a recomposição da cobertura florestal, 

mantendo-se apenas uma pequena área para os equipamentos de produção de petróleo e 

gás natural. A área originalmente aberta, em média de 40mx120m, depois de 

recomposta passa a ter 20m².  

 Na recomposição da cobertura florestal das clareiras de perfuração são 

utilizadas amostras da flora nativa, coletadas por pesquisadores antes de iniciar a 

abertura de uma nova clareira, e reproduzidas em um viveiro de mudas, localizado em 

Urucu. A utilização de espécies nativas da área desmatada busca manter o equilíbrio 

entre a flora e a fauna no momento da recomposição. O procedimento segue padrões 

documentados, previamente estabelecidos por especialistas e revisados 

sistematicamente, de modo a incorporar novas técnicas de acordo com a evolução do 

estado-da-arte e permitir avanços constantes nos resultados obtidos. 
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 O viveiro possui aproximadamente 125 mil mudas de espécies nativas da 

região amazônica. São 80 espécies diferentes, sendo que, para algumas delas, a 

multiplicação em viveiro é obtida em larga escala. Essas espécies foram selecionadas 

pelos pesquisadores porque florescem a céu aberto, gerando sombra e criando condições 

ambientais para o crescimento de outras espécies nativas. No viveiro, também é 

realizada a reprodução de mudas de árvores frutíferas nativas, como o ingá, entre outras. 

Até hoje cerca de 200 hectares já foram reflorestados, o que representa 97% da área 

desmatada para a atividade produtiva na Província Petrolífera de Urucu. 

 Em Urucu a Petrobras mantém também um orquidário com mais de 1900 

mudas, hoje um importante centro de preservação da biodiversidade, que conta com o 

apoio de biólogos e naturalistas das principais universidades e entidades de pesquisa 

ambiental da região. As mudas são recolhidas por especialistas no alto das árvores em 

áreas de clareiras ou próximas às instalações petrolíferas e incluem plantas de 85 

espécies de orquídeas encaminhadas para o Museu Emílio Goeldi, no Pará, para 

processo de catalogação.  

 A logística também teve grandes investimentos no período. O transporte de 

alimentos passou a ser feito por uma balsa frigorífica, ao invés de aviões, reduzindo o 

custo e emissões atmosféricas do transporte. Todos os alimentos consumidos em Urucu 

são trazidos de Manaus, com exceção de alguns legumes e hortaliças, fornecidos pela 

produção orgânica de uma horta local. 

 O transporte da produção foi outro avanço com impactos positivos 

significativos ao meio ambiente. A construção do oleoduto entre Urucu e Coari, em 

1997, permitiu que o escoamento do petróleo produzido fosse feito de forma mais 

segura até o Terminal do Solimões, com a redução do tráfego de balsas nos rios Urucu e 

Tefé e principalmente mais segurança na transferência do petróleo para as embarcações 

(AMORIM et al., 2007). 

 A infra-estrutura de apoio às atividades na base de operações Geólogo Pedro de 

Moura inclui ainda um aeroporto, helipontos, portos fluviais, estradas, instalações 

administrativas e de telecomunicações, alojamentos, restaurantes, ambulatórios, 

almoxarifados, oficinas de manutenção, estações de tratamento e reciclagem de lixo, 

viveiros de mudas, espaços de treinamento e lazer.  
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4.2.4. Gestão Integrada de Saúde, Meio Ambiente, Segurança e 

Qualidade 

 Além da logística e equipamentos, a gestão de processos também sofreu 

grandes mudanças com a implantação do Sistema de Gestão Integrada (SGI) em 1997, o 

primeiro a ser instalado na Petrobras. O SGI visa melhorar a qualidade dos serviços 

prestados e a busca de excelência em questões de Saúde, Meio Ambiente e Segurança 

(SMS) através de diretrizes e padrões. Durante o período de implantação do sistema 

foram realizados cursos, treinamentos e parcerias com sindicatos, ONGs e 

universidades, buscando a participação externa no processo de envolvimento, 

conscientização e mudança cultural. Esse processo contribuiu para que a cultura do 

predomínio do conhecimento tácito (que fica limitado aos trabalhadores) sobre o 

explícito (que se agrega à cultura da empresa) fosse mudada, trazendo ganhos sociais e 

ambientais com a redução significativa do número de acidentes. 

 A adoção de um sistema integrado de gestão de SMS permitiu ao E&P na 

Amazônia iniciar uma série de certificações de suas atividades na região: certificados de 

qualidade ambiental ISO 14001 em 1998, de qualidade, ISO 9001 em 1999, segurança e 

saúde ocupacional BS 8800 em 1998, substituída pela OHSAS 18001 em 1999, sistema 

de inspeção de equipamentos SPIE em 2002, segurança de processo PSP e 

responsabilidade social, ambos em 2003. A cada três anos o sistema de gestão da 

Unidade é recertificado pela Bureau Veritas Quality Internacional (BVQI) nas normas 

ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 e OHSAS 18001:2007 (última versão). A última 

recertificação ocorreu em fevereiro de 2008. 

 O Sistema de Gestão Integrada do E&P na Amazônia é baseado nos critérios 

de excelência do PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade. Em 2003 a Unidade recebeu 

dois prêmios por suas práticas de gestão – Prêmio Qualidade Amazonas e Prêmio 

Qualidade do Governo Federal, em setembro e dezembro de 2003, respectivamente. 

 A gestão de SMS na base de operações segue os critérios da política offshore, 

descritos no capítulo 1 deste trabalho. A entrada e saída de pessoal da área de operações 

são estritamente controladas, a área que cerca o local de operações não pode ser cruzada 

por estradas ou pessoas sem autorização e todo o resíduo produzido no local é 

categorizado, tratado, armazenado e destinado de acordo com sua categoria. 
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 O plano de gerenciamento de resíduos da Unidade prevê como objetivo 

prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 

reciclagem e a destinação final. Visando a atender esse objetivo, o plano possui um 

anexo com opções para a redução de geração de resíduos, com recomendações e boas 

práticas que devem ser seguidas por todos com o objetivo de reduzir os resíduos gerados 

na base de apoio. O plano traz ainda uma lista com as tecnologias de tratamento e 

disposição de resíduos que podem ser aplicadas de acordo com seu tipo e classe. 

 Todo resíduo gerado é destinado ao Parque de Resíduos, que é composto de 

unidades de triagem, armazenamento de resíduos perigosos, incineração e tratamento de 

esgoto doméstico. Após a triagem do material, os resíduos orgânicos são enviados à 

unidade de compostagem, para serem utilizados em seguida na jardinagem e no 

reflorestamento. Os recicláveis seguem para o galpão de recicláveis, onde são 

prensados, enfardados e armazenados até serem enviados para Manaus através de 

balsas, onde são vendidos a empresas de reciclagem que tenham bom desempenho 

ambiental, comprovado através de auditorias.  

 Os resíduos termodegradáveis não passíveis de compostagem ou reciclagem 

são enviados à unidade de incineração. São exemplos de resíduos incinerados lixo 

comum, produtos químicos vencidos, resíduos de serviço de saúde e resíduos 

contaminados com óleo ou produto químico. As cinzas resultantes do processo de 

incineração são dispostas em aterro próprio, localizado no parque de resíduos. Os 

resíduos perigosos são acondicionados e armazenados em um galpão específico, 

enquanto que os resíduos de saúde são encaminhados diretamente à incineração, sem 

passar pela triagem. 

 Os resíduos provenientes dos trabalhos de sondagem são separados em 

resíduos domésticos, industriais, fluidos de perfuração e cascalho de perfuração. Os 

resíduos domésticos de sondas com acesso por via terrestre são retirados da locação 

durante a perfuração ou intervenção nos poços e levados ao parque de resíduos. Nas 

sondas helitransportáveis, ou seja, aquelas sondas cujo acesso é realizado por 

helicópteros, os resíduos domésticos são incinerados na própria locação. Todos os 

resíduos industriais são retirados da locação, sendo os resíduos perigosos 

acondicionados separadamente dos resíduos não perigosos. Nas sondas 

helitransportáveis, os produtos químicos são incinerados. Os fluidos de perfuração 

utilizados são à base de água e são reinjetados na formação, para evitar contaminação 
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dos aqüíferos, enquanto que os cascalhos são dispostos em um pequeno aterro na 

própria área da sonda. 

 Os resíduos de esgoto doméstico são recolhidos e destinados para a Estação de 

Tratamento de Esgoto. O tratamento de esgoto é composto por um sistema anaeróbio 

com 3 reatores seguido de um sistema aeróbio também com 3 reatores. Em seguida são 

realizados os processos de decantação do lodo em dois módulos, que retorna ao tanque 

aeróbio. O efluente, antes de ser descartado nos corpos receptores, é desinfetado com 

radiação ultravioleta e tem suas características físicas, químicas e bacteriológicas 

medidas, garantindo o atendimento da legislação e demais requisitos aplicáveis, a 

preservação do meio ambiente e a saúde das pessoas. O lodo de esgoto é usado com fins 

agrícolas, desde que suas características físicas, químicas e bacteriológicas, medidas por 

ocasião da retirada do módulo de decantação, atendam as exigências estabelecidas pela 

legislação. 

 Os efluentes líquidos oleosos são tratados na Estação de Tratamento de 

Efluentes (ETE). A ETE é composta por um separador água-óleo do tipo API, coberto 

para evitar a entrada de insetos, um flotador a ar induzido e um filtro de areia. O teor de 

óleos e graxas (TOG) do efluente é medido, e estando dentro da especificação este é 

descartado no corpo hídrico. 

 A água produzida juntamente com o petróleo e o gás natural nos poços dos 

campos da Pcrovíncia de Urucu, após ser tratada em uma Estação de Tratamento de 

Água Produzida (ETA), é injetada novamente na formação, através de poços específicos 

para esse fim. O sistema de tratamento de água produzida consiste em um separador 

água-óleo do tipo placas. A água para o processo industrial e consumo humano é 

captada em aqüíferos locais através de poços artesianos. Alguns poços perfurados 

resultam em água com grande teor de sílica, que não pode ser aproveitada para esses 

fins. 
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4.2.5. Programa PEGASO 

 Outro marco da trajetória de sustentabilidade das atividades de exploração 

e produção da Petrobras na Amazônia foi o PEGASO – Programa de Excelência 

em Gestão Ambiental e Segurança Operacional. O programa foi criado em 2000, 

após o acidente de rompimento de um oleoduto na Baía da Guanabara, próximo à 

Refinaria Duque de Caxias (REDUC), visando à prevenção de vazamentos, 

contingência, redução de geração de resíduos, efluentes e emissões (PETROBRAS, 

2008b). O programa, que está se encerrando em 2008, foi, segundo AMARAL 

(2003), a base para uma verdadeira revolução na companhia, principalmente no 

que tange à questão de SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 

 Na região de Urucu o programa intensificou a inspeção visual dos dutos, 

por meio de andarilhos e a utilização de "pigs" instrumentados – autômatos 

equipados com diferentes sensores, que percorrem o interior dos dutos verificando 

a existência de processos corrosivos e falhas. Outras medidas de prevenção 

empregadas no período de 2001 a 2003 foram substituição de linhas de surgência, 

instalação de pontos informatizados para monitoramento da corrosão e proteção 

catódica em dutos e implantação de análises de riscos de todos os processos de 

produção em Urucu (chamada de análise do poço ao posto) (UN-AM, 2007). 

 Como medidas de controle para aumentar a rapidez e eficácia na resposta 

a emergências da Unidade, foram realizadas automação de poços, instalação de 

transmissores de imagens em pontos críticos, instalação de sistema pioneiro de 

detecção de vazamentos através de ultra-som e aquisição de equipamentos e 

materiais de combate a emergências. Esses equipamentos incluem barcos 

recolhedores, balsas, barreiras de contenção e absorção, caminhão de combate a 

incêndios, entre outros 

 Dentro do âmbito do programa PEGASO, a Petrobras instalou no país 

nove CDAs (Centro de Defesa Ambiental), sendo um deles na Amazônia, cujo 

objetivo é assegurar proteção em suas unidades operacionais em caso de 

emergência (PETROBRAS, 2008b). 

 O programa implantou ainda um sistema georreferenciado de informações 

capaz de monitorar a sensibilidade de diferentes tipos de terreno em áreas próximas 



110 

  

às unidades operacionais da empresa, funcionando também como ferramenta de 

prevenção em futuras áreas de passagem de dutos. Outra iniciativa do programa foi 

a melhoria da queima de combustíveis, visando reduzir emissões de material 

particulado e gases contendo enxofre. 

 Algumas ações iniciadas no programa hoje recebem atenção ainda maior 

com os desafios e riscos impostos pelas mudanças climáticas globais. Os 

inventários de emissões das unidades, iniciados com o programa PEGASO, hoje 

incorporam o SIGEA, Sistema de Gestão de Efluentes Atmosféricos. O sistema, 

implantado em 2002, possibilita o monitoramento integrado de todas as atividades 

da companhia, permitindo o gerenciamento de mais de 20 mil fontes de emissão 

(PETROBRAS, 2008b) 29. 

4.2.6. Programas de pesquisa e desenvolvimento 

 Também no ano de 2000 teve início o Projeto de Inteligência Sócio-

ambiental Estratégica da Indústria de Petróleo na Amazônia (PIATAM). O 

PIATAM foi criado para monitorar as atividades de produção e transporte de 

petróleo e gás natural oriundos de Urucu e hoje é um projeto multinstitucional e 

interdisciplinar que envolve instituições de ensino e pesquisa e tem como principal 

meta a caracterização sócio-ambiental da área de atuação da Petrobras na 

Amazônia. Essa caracterização se dá por meio da construção de séries históricas, 

necessárias ao monitoramento ambiental e social, aprimorando o conhecimento e o 

entendimento sobre a região (SALES et al., 2004). 

 O projeto foi iniciado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e 

desde sua primeira fase, contou com o financiamento do Fundo Setorial de Petróleo 

e Gás Natural – CT Petro, gerido pela FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. 

Desde 2002, o PIATAM conta também com o financiamento direto da Petrobras, o 

                                                 

29 O banco de dados do SIGEA inventaria as emissões atmosféricas de Gases de Efeito Estufa (CO2, 

N2O, CH4), poluentes regulados (NOx, SOx e material particulado), poluentes expressos por 

HCNM (hidrocarbonetos não-metânicos) e HCT (hidrocarbonetos totais) e quantidade de gás 

queimado em tocha. 
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que permitiu o seu crescimento e transformação em um projeto sistemático e de 

longo prazo (SALES et al., 2004). 

 O projeto possui uma extensa base de dados de natureza ambiental e 

sócio-econômica, constituída de dados de trabalho de campo, coletados por 

pesquisadores de várias temáticas, assim como arquivos de imagens de satélites, de 

radares, mosaicos georeferenciados, mapas, croquis, fotografias, etc. Inicialmente 

desenvolvido apenas no Estado do Amazonas, em 2005 o PIATAM se estendeu 

para os Estados do Amapá, Pará e Maranhão, e recebeu a denominação de 

PIATAM Mar- Potenciais Impactos Ambientais do Transporte de Petróleo e 

Derivados na Zona Costeira Amazônica30 (CUNHA et al., 2004). Em 2007, o 

projeto se estendeu também para a porção ocidental da Amazônia, abarcando os 

Estados do Acre e Rondônia, sob a denominação de PIATAM Oeste. 

 Os projetos PIATAM geram um extenso acervo de dados sócio-

ambientais que demandam mecanismos para interpretar de forma eficiente os 

ecossistemas complexos da Amazônia. Visando atender a essas demandas, foi 

criado o projeto COGNITUS que desenvolve ferramentas cognitivas de robótica, 

semiótica, nanotecnologia, linguagem, hipersignos, entre outras, de forma 

transdisciplinar. Dentro do projeto, está sendo desenvolvido o Laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Interface Humano-Computador para a Amazônia 

(LABCOG), que irá fornecer assistência interativa multimodal aos pesquisadores. 

Será concebido um ambiente onde o usuário entrará em uma sala 3D e, através de 

dispositivos audiovisuais e táteis, solicitará informações sobre a região de 

interesse. O sistema fornecerá um mapa virtual da região em tempo real, 

apresentando toda sua complexidade através da interseção de três áreas 

                                                 

30 Em sua última versão – o PIATAM Mar - as instituições de pesquisa envolvidas são: 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Museu 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Instituto Evandro Chagas (IEC) e Instituto de Pesquisas 

Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), além do Instituto Alberto Luiz Coimbra de 

Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE) da UFRJ. Colaboram ainda com a pesquisa o 

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM / Centro Regional 

de Vigilância de Belém (CRV-Belém) (CUNHA et al., 2004) 
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tecnológicas: realidade virtual, realidade aumentada e computação (LANDAU et 

al., 2005) 

 Como desdobramento das ações do PIATAM na Amazônia, em 2007 foi 

lançado o CEAP Amazônia (Centro de Excelência Ambiental da Petrobras na 

Amazônia). O CEAP deverá atuar como um centro de referência em meio ambiente 

e desenvolvimento sustentável na Amazônia, reunindo a vanguarda tecnológica e o 

conhecimento científico necessário à atividade empresarial. O Centro também irá 

unificar as parcerias estratégicas da empresa com universidades, instituições de 

pesquisa e órgãos governamentais da Amazônia, estimulando, assim, a pesquisa, a 

educação e a difusão do conhecimento, a fim de elevar a competitividade da 

Petrobras. 

 O gerenciamento do CEAP está a cargo de uma comissão integrada por 

algumas áreas da Petrobras, entre elas a de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(SMS), o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CENPES) e a Gerência de 

Responsabilidade Social, que integra a Comunicação Institucional. Cerca de 30 

projetos já em andamento fazem parte de sua carteira, reunindo em torno de 650 

pesquisadores das diferentes instituições científicas, universidades e ONGs. O 

objetivo é que o Centro contribua para a integração, cooperação e sinergia entre as 

diversas redes sócio-ambientais que já atuam na região amazônica, com reflexos 

positivos para outros centros e redes de excelência de dentro e fora da Petrobras. 

 Outra iniciativa financiada pelo fundo setorial CT-Petro e que conta com a 

participação direta da Petrobras no planejamento, gestão e execução de suas 

atividades é o CT-Petro Amazônia, rede temática cooperativa entre instituições de 

ensino superior e de ciência e tecnologia na Amazônia. A rede foi criada em 2004 

para intensificar a troca de informações, conhecimentos e intercâmbios, com o 

objetivo de minimizar os efeitos negativos ao meio ambiente decorrentes das 

atividades de prospecção e transporte de petróleo e gás natural na Amazônia31.  

                                                 

31 Fazem parte da rede o INPA, as universidades do Pará e do Amazonas (UFRA, UEA, UFAM, 

UFPA), Museu Emílio Goeldi, a EMBRAPA, a FUCAPI, a FINEP, o CNPQ e a Petrobras (INPA, 

2008). 
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 A rede contempla estudos que envolvem a dinâmica de clareiras sob 

impacto de exploração petrolífera, técnicas de regeneração artificial nas clareiras 

abertas pela exploração e transporte de óleo e gás natural, e dois projetos 

integradores: caracterização e análise da dinâmica de solo e análise de 

sensibilidade ambiental, modelagem e previsão de impactos. 

 A mais recente iniciativa de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras na 

Amazônia é a carteira de projetos de pesquisa e desenvolvimento da eco-eficiência 

de Urucu, em execução pelo CENPES. A carteira, que engloba um total de 17 

projetos de pesquisa e desenvolvimento e de assistência técnica à Unidade, foi 

criada no âmbito do Plano de Sustentabilidade da UN-AM e desta forma será 

descrita em detalhes no item 5.5.2, que trata desse tema dentro do estudo de caso 

em desenvolvimento nesta dissertação. 

4.2.7. Programas sociais e ambientais 

 Além dos programas de pesquisa a Petrobras desenvolve ações de 

responsabilidade sócio-ambiental na região. Entre as ações desenvolvidas estão 

projetos da Comunicação Institucional da Companhia (“De Olho no Ambiente”, 

“Sísmico de Comunidades”, “Mutirão das Águas”, Programa Petrobras Jovem 

Aprendiz); do Gabinete da Presidência (Telecentro Digital) e projetos 

desenvolvidos pela Unidade de Negócios da Amazônia para o público interno de 

Urucu (Escola Esperança) e para os municípios de sua área de influência (projetos 

“Ajuri Social”, “Barco-Escola Samaúma”, “Interação”, “Enxerga Brasil”, 

“Alfabetização Solidária” e “Numiã Kurá” e Programa Fundo para Infância e 

Adolescência – FIA). 

 O projeto "De Olho no Ambiente" é desenvolvido com o objetivo de 

prover as condições para a organização, capacitação, acompanhamento e apoio à 
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elaboração de Agendas 21 Locais32. Na Amazônia, o programa iniciou as suas 

atividades em março de 2006. A metodologia de implantação da Agenda 21 Local 

está dividida em cinco etapas operacionais (processo de sensibilização comunitária, 

pesquisa de campo, diagnóstico sócio-ambiental, reuniões temáticas e fórum da 

Agenda 21 Local) (CUNHA et al., 2006). Na etapa de diagnóstico sócio-ambiental, 

é adotada a aplicação de questionários diretamente nas residências. O número de 

questionários aplicados varia de acordo com o tamanho da comunidade, 

obedecendo ao critério de amostragem, com intuito de obter o maior número de 

informações possíveis. A análise dos dados é feita a partir de cruzamentos das 

informações, o que permite traçar um panorama da situação sócio-ambiental das 

comunidades analisadas. 

 O Projeto "Sísmico de Comunidades" busca identificar como a população 

percebe a presença da Petrobras em sua região e medir o conhecimento dos 

programas de meio ambiente e apoio social desenvolvidos pela empresa no 

município, sua avaliação e importância para a comunidade. Para isso, a pesquisa é 

feita através de entrevistas com moradores de diferentes localidades do município. 

 O “Mutirão das Águas: conservação e uso sustentável dos recursos 

hídricos por meio da gestão compartilhada” foi escolhido na seleção pública de 

Projetos Ambientais da Petrobras em 2006, e tem como objetivo a promoção da 

sustentabilidade da área de influência do gasoduto Coari-Manaus, prioritariamente 

nos municípios de Coari e Manacapuru, através de aplicações tecnológicas voltadas 

para a gestão compartilhada dos recursos hídricos. O Projeto está sendo 

implementado pelo Conselho Nacional de Seringueiros. 

                                                 

32 A Agenda 21 é um processo participativo que analisa a situação atual de um país, estado, 

município ou comunidade, planejando o futuro de forma sustentável. Seu objetivo é atingir um novo 

paradigma de desenvolvimento, elaborando um plano de ação para a construção de um cenário 

futuro desejável para a comunidade local, que leva em consideração a análise das vulnerabilidades e 

potencialidades de sua base sócio-econômica, cultural e ambiental. Sua metodologia foi criada em 

1992, por chefes de Estado, de Governo e instituições da sociedade civil de 179 países que 

construíram, de forma consensuada, após dois anos de trabalho, o documento da Agenda 21. O 

resultado desta ação global foi referendado durante a realização da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992, 

também conhecida por “Rio 92”. (CUNHA et al., 2006).  
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 O Programa Petrobras Jovem Aprendiz tem como objetivo promover a 

inclusão social de jovens, de 15 a 18 anos, inscritos nos programas federais Bolsa 

Família e Primeiro Emprego, em situação de pobreza e miséria, por meio de 

qualificação social e profissional. Durante a qualificação, que tem duração de dois 

anos, o aprendiz tem sua carteira assinada, cumpre jornada máxima diária de quatro 

horas com um salário mínimo integral, ticket refeição, 13º salário, férias 

coincidindo com as férias escolares, vale transporte, FGTS e assistência 

previdenciária. Ao concluir o curso de aprendizagem, com aproveitamento, é 

concedido certificado de qualificação profissional. 

 A implementação de Tele-centros Digitais em municípios da área de 

influência da Petrobras é um projeto do Gabinete da Presidência e tem o objetivo 

de promover a inclusão digital em comunidades carentes por meio do acesso 

gratuito da população de camadas sociais desprivilegiadas às novas tecnologias da 

informação e comunicação. Na região da Amazônia foram instalados Tele-Centros 

nas cidades de Coari, Carauari e Iranduba em parceria com instituições locais. Com 

esses telecentros, as comunidades podem desenvolver projetos de economia 

solidária com recursos de telemática, realizar projetos comunitários com uso de 

tecnologia da informação, organizar cooperativas e incubadoras de informática, 

além de poder disseminar livremente as informações geradas pela própria 

comunidade. 

 Já o Projeto “Ajuri Social” tem como objetivo fortalecer a atuação da 

responsabilidade social da Unidade de Negócios da Amazônia, nos municípios de 

Coari e Carauari, incentivando na sociedade e nas comunidades o protagonismo e a 

co-responsabilidade, para que estas atuem de forma articulada, participativa e 

solidária, em busca da superação de seus principais problemas sociais. Para sua 

execução, a Petrobras lança um edital nos municípios e através de seleção escolhe 

as propostas das organizações que se candidataram mais alinhadas com os 

preceitos do Programa. Os selecionados estabelecem um convênio para receber 

apoio financeiro da Unidade de Negócios da Amazônia para execução do projeto 

no período de 12 meses.  

 O projeto Barco Escola Samaúma leva cursos profissionalizantes para o 

interior do Amazonas, contribuindo desta forma para o desenvolvimento humano 

na Amazônia. O barco possui estrutura para oferecer 25 cursos profissionalizantes 
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de movelaria, panificação e confeitaria, informática básica e mecânica de motor de 

popa e de motores marítimos, tendo atendido até hoje mais de 12 mil pessoas, 

3.606 somente em 2006 (AMORIM et al., 2007). Após o curso, os alunos têm a 

oportunidade de montar o seu próprio negócio e recebem aulas de 

empreendedorismo dos técnicos do Sebrae e financiamento para aquisição de 

equipamentos. 

 O Projeto Interação tem o objetivo de contribuir na busca de alternativas 

de geração de renda e em programas que integrem questões sociais, econômicas e 

ecológicas, visando à melhoria da qualidade de vida das comunidades dos 

municípios de Coari e de Carauari, localizados próximos à Província Petrolífera de 

Urucu. A entidade contratada para viabilizar o projeto foi o grupo Inter-Ação, da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A Petrobras investiu no projeto para 

o desenvolvimento de ações sócio-educativas de geração de renda e 

desenvolvimento auto-sustentável. O trabalho é realizado a partir dos 

conhecimentos levantados nas próprias comunidades. Para identificar as principais 

necessidades que os municípios apresentavam, foi feito um levantamento 

denominado “Estudo das condições de vida e das formas de uso dos recursos nas 

comunidades ribeirinhas e na sede dos municípios de Coari e Carauarí”, em maio 

de 2003 a fevereiro de 2004, onde se traçaram as principais necessidades desses 

municípios. Após esse levantamento, foram disponibilizados os investimentos para 

serem aplicados em implementação de empreendimentos solidários para geração de 

trabalho e renda e ações sócio-educativas (AMORIM et al., 2007). 

 Também recebem apoio da área de Comunicação da Unidade de Negócios 

da Amazônia o programa Enxerga Brasil e o projeto Alfabetização Solidária. O 

Enxerga Brasil é um projeto que busca melhorar a qualidade de vida das 

populações ribeirinhas oferecendo exames oftalmológicos e doando óculos e 

medicamentos para as comunidades carentes na área de influência do gasoduto 

Coari-Manaus. O Programa Alfabetização Solidária é gerenciado por uma 

organização não-governamental, a Associação de Apoio ao Programa 

Alfabetização Solidária, e tem por finalidade diminuir os índices de analfabetismo 

e, principalmente, desencadear um movimento de educação de jovens e adultos em 

todo Brasil. Na Região Amazônica são atendidos os municípios de Coari, Carauarí 

e Careiro da Várzea desde 1998. 
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 Outro projeto de cunho educacional é a Escola Esperança, localizada na 

Província Petrolífera de Urucu, que a Petrobras desenvolve em parceria com o 

Serviço Social da Indústria – SESI, para alfabetizar e/ou elevar a escolaridade dos 

trabalhadores terceirizados. Em 2000 foi feito um levantamento e constatou-se que 

41,7% dos trabalhadores contratados de Urucu não sabiam ler e nem escrever, 

sendo que a maioria deles demonstrava interesse em mudar essa realidade. Em 

2001 foi inaugurada a Escola Esperança, com alfabetização e ensino fundamental 

de 1a a 4a série. Hoje, ela conta com turmas de 5a a 8a série e curso de inclusão 

digital, com aulas de informática básica, e já formou mais de 300 trabalhadores. 

 Por meio do projeto “Numiã Kurá” a Petrobras adquire objetos de 

artesanato regional produzido pela Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio 

Negro, entre eles bolsas, colares, cestos de cipó e jarros. O artesanato adquirido é 

usado como brindes sociais nos eventos realizados pela Companhia, que tem como 

finalidade enaltecer a cultura local oferecendo a sua força de trabalho e clientes 

objetos amazônicos. O convênio beneficia diretamente 84 trabalhadoras 

cadastradas da Associação, além das comunidades localizadas no Alto do Rio 

Negro, de onde vem a matéria–prima. 

 Através do Programa Fundo para Infância e Adolescência (FIA), a 

Petrobras mantém convênios com as prefeituras de Presidente Figueiredo, Coari e 

Carauari para execução de ações voltadas à garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. Em parceria com o município de Presidente Figueiredo, a Petrobras 

ajuda a desenvolver o projeto “Construindo Caminhos”, proposto pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, desenvolvido pela Secretaria 

Municipal de Trabalho e Ação Social. Com o município de Coari, a Petrobras 

apóia os projetos: “Dhim”, “Reviver”, “Enfretamento ao abuso e exploração sexual 

infanto-juvenil” e “Viver com dignidade”. Os projetos são coordenados pela 

Secretaria Municipal de Ação Social. Em Carauari, a Petrobras apóia os projetos 

“Leite para todos” e “Aprendendo para crescer”, desenvolvidos pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O projeto “Leite para todos” 

atende 1.000 famílias fornecendo leite de soja a 3.000 crianças e adolescentes. O 

projeto “Aprendendo para crescer” atende 50 adolescentes, na faixa dos 14 aos 17 

anos, realizando oficinas de bordado em tecidos, confecção de bijuterias, artesanato 

e atividades culturais e esportivas. 
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 Por último, o Projeto Consciência Limpa visa a promover a 

conscientização da população, principalmente as comunidades que moram perto de 

igarapés, mostrando a importância da utilização racional dos recursos naturais. 

Crianças, jovens e adultos, além das empresas parceiras do projeto, envolvem-se 

em um mutirão para preservação dos igarapés. O projeto nasceu baseado nos 

exemplos de moradores do Conjunto Acariquara, localizado na zona Leste de 

Manaus e do projeto Circuito da Ciência, desenvolvido pelo INPA. O primeiro 

recuperou o lago do Irariquara, que fica dentro do conjunto. Já o segundo, consiste 

em um trabalho realizado com comunidades localizadas no entorno da Reserva 

Adolpho Ducke, onde os coordenadores do projeto utilizam as áreas do Jardim 

Botânico para promover a educação ambiental de adultos e crianças. 

 Apesar de não haver núcleos populacionais próximos à província, em 

parte devido à preocupação da Petrobras em atuar de forma isolada em Urucu 

evitando os núcleos urbanos, sua influência econômica na região é muito grande, o 

que se reflete em impactos sociais indiretos de sua atividade na região, tanto 

positivos como negativos. 

 ALMEIDA (2005) faz um estudo específico sobre o município de Coari, 

mostrando que apesar dos projetos sociais e dos recursos financeiros oriundos de 

royalties e tributos recebidos pelo município devido às atividades de exploração, 

produção e transporte de petróleo e gás desenvolvidas dentro de seus limites, Coari 

apresenta baixos índices de qualidade de vida e poucas alternativas de 

sustentabilidade. Com um IDH de 0,627 esse município se enquadra na categoria 

das regiões de médio desenvolvimento humano no País (entre 0,5 e 0,8). Em 

relação aos outros municípios do Brasil, PNUD (2003) considera a situação de 

Coari “muito ruim”, ocupando a 4.176a posição, existindo 1131 municípios em 

situação igual ou pior. 

 A Petrobras é o maior contribuinte do Estado do Amazonas, tendo 

recolhido no ano de 2007 mais de R$ 900 milhões em total de tributos. No 

município de Coari o ISS recolhido pela Petrobras no mesmo ano foi mais de R$ 8 

milhões (UN-AM, 2007). Em 2007, a empresa pagou em royalties ao município 

quase R$ 39 milhões (ANP, 2008b) e mais de R$ 6 milhões em participações 

especiais até dezembro de 2007 (ANP, 2008c). Isto o fez o município com 

produção terrestre que mais recebeu royalties em 2007. 
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 ALMEIDA (2005) mostra, a partir dos dados disponíveis no Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2003), que a renda no município, que 

de alguma forma se atrela às transferências de receitas das participações 

governamentais, está concentrada na camada dos mais ricos da população. Isto faz 

com que outros municípios de população semelhante e renda per capita inferior 

possuam IDH mais elevado que Coari. Bento Gonçalves, por exemplo, com 

população ligeiramente maior que Coari e renda per capita muito inferior, tem um 

IDH de 0,87, situando-se 4169 posições à frente em qualidade de vida e 

desenvolvimento humano. 

 O autor alerta que a população do município vem aumentando 

significativamente desde o início da exploração de hidrocarbonetos na região, com 

uma expectativa em torno de 92 mil habitantes em 2008, segundo o IBGE, 

representando um aumento de cerca de 30% em relação à população total de 2001. 

A população nesse mesmo período passou também a se concentrar na região 

urbana, migrando à procura de empregos trazidos pela atividade petrolífera. De 

acordo com o censo 2001, a população urbana já representava quase 60% da 

população do município. 

 O mau uso do recurso proveniente das participações governamentais 

acarreta, segundo ALMEIDA(2005), o insucesso de Coari em promover o 

desenvolvimento local e regional. Os royalties – criados para proporcionar aos 

municípios e estados que os recebem um mecanismo que viabilize atividades 

econômicas alternativas às atividades petrolíferas, como garantia de 

sustentabilidade econômica – em Coari são destinados à contratação de pessoal 

sem concurso público e ao assistencialismo aberto. Desta forma, nas palavras do 

autor, referindo-se à exploração de hidrocarbonetos na Província Petrolífera de 

Urucu:  

“[...] devido a uma conjuntura política e institucional que transcende as 

atribuições da Petrobrás, essa exploração econômica, indiretamente, está 

sendo mais um elemento causador de processos migratórios antrópicos, 

de assentamentos precários e de desenraizamentos de comunidades 

rurais de seus sítios de origem.” ALMEIDA (2005). 

 Desta forma, segundo o autor, para reverter essas tendências seria 

necessária uma revisão na Lei do Petróleo que inibisse o uso dos royalties pelo 
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gestor público municipal, e melhorasse os atuais controles, que são incipientes. Isto 

seria possível a partir da ação das instituições envolvidas, poder público, Petrobras 

e ANP, mesmo que transcendendo suas atribuições institucionais. 

4.3. Desenvolvimentos futuros de E&P na Amazônia Brasileira 

 Estão localizadas na Amazônia brasileira as Bacias do Solimões (480.000 

km2), do Amazonas (500.000 km2), do Parnaíba (600.000 km2) e do Acre (40.000 

km2), como ilustrado na Figura 7. As reservas totais de gás natural do Estado do 

Amazonas são estimadas em 371,14 milhões de barris de óleo equivalente, contra 

142,86 milhões de barris de petróleo, segundo a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP, 2008a). 
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Figura 7: Bacias sedimentares da Amazônia – destaque para a Bacia da 

Solimões. Fonte: (UN-AM, 2007) 

 Além da Província Petrolífera de Urucu, estão também localizados na 

bacia do Solimões os campos de gás de Juruá, descoberto em 1978, e Araracanga, 

descoberto em 2006. O desenvolvimento da produção desses campos foi incluído 

na lista de projetos prioritários no planejamento estratégico da empresa até 2012 

(PETROBRAS, 2007a). 
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 A produção futura de gás desses campos será transportada juntamente com 

a produção de Urucu através do gasoduto Coari-Manaus, atualmente em 

construção, com previsão de inauguração para 2008. Além de Manaus, o gasoduto 

permitirá também o fornecimento de gás para todas as sedes municipais em seu 

traçado, a partir de 7 ramais de distribuição, localizados em Coari, Codajás, Anori, 

Anamã, Caapiranga, Manacapuru e Iranduba. O trecho Urucu-Coari do gasoduto, 

que vinha sendo utilizado para transportar o GLP processado em Urucu até o 

terminal do Solimões, será readaptado para transporte de gás natural. Um novo 

“GLPduto” será construído para transportar a produção de GLP da província.  

O programa PIATAM, descrito anteriormente neste capítulo, foi 

fundamental no processo de licenciamento ambiental do trecho Coari-Manaus do 

gasoduto. A partir dos dados coletados pelas excursões do projeto PIATAM 

específico para o trecho do Rio Solimões entre Coari (TESOL) e Manaus 

(REMAN) foi possível melhorar a qualidade dos estudos de impacto e reduzir o 

tempo de licenciamento ambiental em relação a empreendimentos anteriores de 

mesmo porte e complexidade.  

 Os dados levantados por esse projeto incluem levantamentos sócio-

econômicos das comunidades, dados de ecotoxicologia, fauna e flora terrestre e 

aquática, modelagem hidrodinâmica e ambiental, doenças tropicais (malária) e 

arqueologia. Além do projeto PIATAM, a área de Engenharia da Petrobras, 

responsável pela construção do gasoduto, também realiza projetos junto às 

comunidades. O principal objetivo desses projetos é informar as comunidades da 

área de passagem do gasoduto sobre as atividades desenvolvidas e os cuidados que 

devem ser tomados na aproximação das obras e da futura faixa de direito de via. 

 O crescimento da importância do gás natural na matriz energética da 

região traz um impacto sócio-ambiental positivo ao substituir o óleo diesel nas 

termelétricas locais. Essa substituição irá reduzir a emissão de poluentes e gases de 

efeito estufa resultantes da queima e do transporte de óleo diesel e permitir o 

suprimento de energia a um número maior de consumidores a um custo menor, 

além de promover a geração de emprego e renda. Outro benefício da geração 

termelétrica a gás nas sedes dos municípios do Estado do Amazonas no traçado do 
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gasoduto Coari-Manaus é a redução da Conta de Consumo de Combustíveis 

(CCC), que é rateada por todos os consumidores do sistema interligado nacional33. 

 Os dados disponíveis no Plano Anual de Combustíveis para Sistemas 

Isolados de 2008, elaborado pela Eletrobrás, mostram a previsão de geração 

térmica pela concessionária Manaus Energia, os custos totais com combustíveis e a 

parcela desse custo coberta pela CCC. A previsão total de geração térmica pela 

empresa Manaus Energia em 2008 é de 2.827 GWh. A energia atualmente é gerada 

a partir de óleo combustível (OC), óleo pesado (OPGE) e óleo leve (OLPTE). O 

custo total com combustíveis para geração desta energia para o ano de 2008 é 

estimado em R$1.404.481.326,46, dos quais R$1.034.818.727 serão cobertos pela 

CCC (ELETROBRAS, 2008). 

 Buscando maximizar os impactos sociais e ambientais positivos e 

minimizar e compensar os impactos negativos, três principais medidas foram 

determinadas no processo de licenciamento ambiental do gasoduto: (I) alteração do 

traçado do gasoduto para incluir ramais de distribuição de gás; (II) passagem de 

cabos de fibra ótica para as sedes municipais34; e (III) programa de compensações 

ambientais e desenvolvimento sustentável das comunidades da área de influência 

do gasoduto. O programa, denominado Zona Franca Verde, foi criado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas e conta com a 

participação da Petrobras em sua coordenação estratégica. 

 O programa tem seis componentes: coordenação e avaliação; diagnóstico 

e planejamento participativo; ações de apoio à geração de renda em comunidades 

rurais; ações estruturantes para o desenvolvimento sustentável; ações de apoio à 

gestão ambiental das sedes municipais do interior; e apoio ao uso do gás natural 

veicular em Manaus (GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, 2007). 

                                                 

33 A CCC foi criada para cobrir os custos de combustíveis da geração térmica que ultrapassem o 

valor da tarifa equivalente para a geração da mesma energia através de fonte hidráulica, de acordo 

com o disposto na Resolução n° 350/1999 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

(ANEEL, 1999).  

34 Os cabos de fibra ótica serão utilizados para levar sinal de internet banda larga para as 

comunidades, contribuindo para expansão dos projetos de telecentros digitais, que promovem a 

inclusão digital das comunidades sob influência da Petrobras na região 
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  Ainda pouco explorada e com uma área maior que a Bacia do Solimões, a 

Bacia do Rio Amazonas, onde foram feitas as primeiras descobertas não-

comerciais, possui campos em desenvolvimento da produção, como Azulão e 

Japiim, e novas áreas de prospecção sísmica. Em ambas as bacias estão previstos 

grandes esforços de exploração nos próximos anos, com previsão de investimento 

da ordem de R$ 700 milhões até 2010 (MENDES, 2008).  

 A autorização emitida pelo IBAMA para a atividade sísmica no Bloco 

BT-SOL 1, próximo à província de Urucu, limita a largura da trilha em 1,5 metros 

e proíbe o corte de árvores com mais de 16 cm de diâmetro. Não pode haver 

detonação a menos de 50 metros de cursos d’água. Há também uma distância 

mínima de árvores de grande porte, para não prejudicar suas raízes. 

  Conforme colocado por SOUZA JÚNIOR (1991), os impactos ambientais 

da abertura de clareiras para a atividade de sísmica podem ser considerados 

pequenos. O tempo de recuperação da vegetação é curto devido às pequenas 

dimensões da clareira e à não ocorrência de modificações mais acentuadas no meio 

físico local, não havendo necessidade de reflorestamento com mudas. 

  Como aponta também o estudo de SOUZA JÚNIOR (1991), as condições 

de trabalho de campo das equipes de sísmica são bastante adversas. Muitas destas 

adversidades são inerentes às características do trabalho e do ambiente inóspito. A 

mobilidade das equipes de picada, que avançam cerca de 3,5 km por dia, obriga a 

montagem de novo acampamento a cada dois dias. A infra-estrutura, portanto, deve 

ser simples e fácil de carregar. Desta forma, é utilizada madeira retirada da própria 

clareira para montagem da barraca, onde são armadas as redes. São escavadas pelo 

menos duas latrinas por acampamento, que após utilizadas são cobertas por ocasião 

de sua desmontagem. A alimentação é enviada a partir de uma base de apoio fixa 

diariamente através de helicóptero ao acampamento, onde é preparada por um 

cozinheiro. 

 Com a perspectiva de novas áreas de exploração nos próximos anos, a 

Unidade de E&P da Amazônia contratou um estudo especializado de avaliação das 

condições de trabalho de campo da pesquisa sísmica. A partir dos resultados desse 

trabalho deverão ser incorporadas novas exigências nos contratos de pesquisas 

sísmicas, bem como adequados procedimentos de fiscalização. 
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 Os novos leilões de blocos exploratórios na Bacia do Solimões que estão 

sendo promovidos pela ANP têm atraído interesse de outros grupos de 

investidores, além da Petrobras. Na 7ª rodada de licitação de blocos exploratórios 

da ANP, diversos blocos em torno da província de Urucu foram arrematados por 

uma empresa de capital argentino, denominada Oil M&S S.A.. A ausência de 

referências de experiências anteriores desta empresa na exploração e produção de 

petróleo e gás em qualquer região e a localização em uma área ecologicamente 

sensível como a Amazônia despertam dúvidas e preocupações com relação aos 

interesses da empresa nesse investimento e o planejamento que está sendo feito 

para sua atuação na região.  

 De fato, o arremate de extensas áreas pela empresa nesta rodada nas 

Bacias do Solimões e do Espírito Santo, com baixo comprometimento de Programa 

Exploratório Mínimo e baixos valores de Bônus de Assinatura, foi uma das 

motivações para a limitação de acesso dos concorrentes às áreas leiloadas na 8ª 

Rodada, por setor e por empresa35. As liminares emitidas pelo judiciário alegando 

que isto representaria ato discriminatório levaram ao cancelamento da 8ª Rodada 

(SOUTO, 2007). 

 O estudo desenvolvido por TEIXEIRA (2008) propõe a adoção da 

avaliação ambiental estratégica como instrumento do planejamento do setor de 

E&P de petróleo e gás natural no País36. O resultado desta avaliação, segundo a 

autora, poderia auxiliar na tomada de decisão de escolha de áreas motivada por 

questões ambientais e também na definição de exigências ambientais para a 

                                                 

35 O Programa Exploratório Mínimo – PEM é o compromisso de exploração que as empresas 

assumem ao receber a concessão de uma área da ANP. Compreende atividades de exploração que o 

concessionário é minimamente obrigado a realizar num período de tempo previamente definido 

(TEIXEIRA, 2008).  

36 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é o procedimento sistemático e contínuo de avaliação da 

qualidade do meio ambiente e das conseqüências ambientais decorrentes de visões e intenções 

alternativas de desenvolvimento, incorporadas em iniciativas tais como a formulação de políticas, 

planos e programas, de modo a assegurar a integração efetiva dos aspectos biofísicos, econômicos, 

sociais e políticos, o mais cedo possível, aos processos públicos de planejamento e tomada de 

decisão (PARTIDARIO apud TEIXEIRA, 2008).  
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instância seguinte de definição dos projetos de E&P, contribuindo para a eficiência 

do licenciamento ambiental dessas atividades.  

 Atualmente, a Resolução CNPE no 8/2003 estabelece que a seleção de 

áreas para as licitações de blocos exploratórios deve ser feita por manifestação 

conjunta da ANP, do IBAMA e dos órgãos estaduais de meio ambiente. No 

entanto, segundo TEIXEIRA (2008), a inclusão da variável ambiental se limita à 

exclusão prévia de áreas por motivação ambiental (áreas protegidas e de interesse 

para a proteção da biodiversidade). Segundo a autora, a discussão sobre a 

viabilidade ambiental de E&P em áreas ofertadas é insuficiente, uma vez que a 

decisão conjunta da ANP e órgãos ambientais resulta apenas na definição de oferta 

de blocos passíveis de licenciamento ambiental, não fazendo uso de “métodos nem 

de procedimentos formais de avaliação de impacto ambiental, ao contrário do que 

se observa na experiência internacional” (TEIXEIRA, 2008).  

 No caso da oferta de blocos na Bacia do Solimões ocorrida na 7ª Rodada, 

o IBAMA solicitou a exclusão de áreas sobrepostas às Unidades de Conservação 

de Proteção Integral e suas respectivas áreas de entorno, além de Reservas 

Extrativistas e Áreas de Preservação Permanente (APP) (MMA, 2003) da região do 

Médio Solimões. O IBAMA alertou ainda que o licenciamento de atividades de 

E&P nesta região é de extrema complexidade em razão da dificuldade de 

proposição de planos de emergência individuais que atendam às peculiaridades da 

região. Em resposta, a ANP concordou com a exclusão de áreas sobrepostas com 

unidades de conservação e determinou a oferta de blocos em áreas alagáveis, sem 

perfuração direta sobre várzeas e igapós. A ANP explicitou ainda o licenciamento 

condicionado à avaliação de viabilidade ambiental. 

4.4. Novas expectativas da sociedade e demais grupos de interesse 

 O processo de consulta aos “Notáveis”, as certificações internacionais de 

qualidade, meio ambiente, segurança e responsabilidade social e o programa 

PEGASO buscaram no decorrer do tempo alinhar as atividades de exploração e 

produção da Petrobras na Amazônia à evolução do conceito de sustentabilidade no 

mundo. 
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 No entanto, conforme visto no capítulo 2, a trajetória mundial da 

sustentabilidade acelerou seu crescimento no início deste século. O crescimento 

acelerado do número e da complexidade das expectativas da sociedade quanto à 

atuação das empresas pode ser derivado de diversos fatores, como por exemplo: 

ações governamentais; esforços globais; posicionamento no mercado; demandas 

por parte de consumidores, grupos sociais, ONGs etc.; demandas por parte dos 

investidores institucionais; expansão do conceito de responsabilidade e imagem e 

reputação da empresa. Por outro lado, a sociedade está disposta a prestigiar as 

empresas que conseguirem entender e atender a suas expectativas (STANO, 2002). 

 Especificamente com relação à floresta amazônica, as expectativas da 

sociedade e demais grupos de interesse são ainda mais altas, devido à 

intensificação das pressões sobre ecossistemas sensíveis e da conscientização sobre 

a importância da biodiversidade e dos serviços ambientais prestados pelo 

ecossistema amazônico.  

 Os próximos itens expõem o processo de realinhamento das atividades de 

E&P da Petrobras no interior da floresta amazônica com os conceitos de 

sustentabilidade e eco-eficiência descritos no Capítulo 2, expondo a influência da 

evolução desses conceitos na formulação do plano de sustentabilidade da Unidade 

da Amazônia. 
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5.  ESTUDO DE CASO 

 O estudo se propõe a descrever o processo de revisão do modelo de 

operação da Unidade de Negócios da Amazônia sob a luz do referencial teórico, 

bem como propor a adoção de indicadores de eco-eficiência como uma ferramenta 

para a sistematização desse alinhamento e acompanhamento da evolução do 

desempenho ao longo do tempo. 

5.1. Motivações para o estudo 

 A partir da análise desenvolvida no capítulo 2 ficam claras as 

transformações sofridas na relação do homem com o meio ambiente, durante as 

quais a sociedade vem buscando a construção de um novo modelo de 

desenvolvimento que possa garantir a sua própria continuidade e de seu meio 

externo. Dentre as diversas conseqüências trazidas por essas mudanças na 

sociedade está a maior cobrança para que as empresas assumam de forma integral 

sua responsabilidade em relação aos impactos ambientais e sociais decorrentes de 

suas atividades. As empresas por sua vez vêm respondendo a essa expectativa 

crescente da sociedade com o desenvolvimento de diversos métodos e ferramentas 

capazes de inserir o modelo de desenvolvimento sustentável na perspectiva 

empresarial, no que se convencionou chamar de sustentabilidade corporativa. 

 A Petrobras vem buscando reforçar o seu comprometimento com o 

desenvolvimento sustentável através de uma grande variedade de ações 

direcionadas à integração dos princípios de Responsabilidade Social Empresarial e 

Eco-eficiência a todas as suas atividades. Entre essas ações, pode-se destacar a 

revisão de seu Plano Estratégico, em 2007, no qual a Responsabilidade Social 

passou a ser uma função corporativa, com um desafio de gestão específico: “ser 

referência internacional em responsabilidade social na gestão dos negócios, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável”. Com o mesmo objetivo foi 

criada a Política de Responsabilidade Social da Petrobras, que centraliza as 

orientações nas áreas de gestão integrada, desenvolvimento sustentável, direitos 

humanos, diversidade, trabalho decente, investimento social sustentável e 

compromisso da força de trabalho. 
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 Embora a necessidade de considerar adequadamente o triple bottom line 

da sustentabilidade (ELKINGTON, 1998) deva estar presente em todas as 

atividades da Petrobras, tal necessidade se torna imperativa nas operações de 

exploração e produção de óleo e gás desenvolvidas na Região Amazônica, devido a 

um conjunto de variáveis ambientais, econômicas e sociais, que serão descritas a 

seguir. 

a) Variáveis ambientais 

 Reconhecida como a maior floresta tropical existente, a Amazônia 

corresponde a 5% da superfície terrestre e compreende cerca de um terço das 

florestas tropicais remanescentes no mundo. A região tem em torno de 7,5 milhões 

de km2, dos quais 65% estão localizados no território brasileiro (CÁUPER et al., 

2006). A Amazônia possui 23,61 milhões de habitantes, (12,8% do total nacional), 

70% em áreas urbanas. Aproximadamente 17% do território estão alterados pelo 

desmatamento e 33% se encontram-se sob diferentes modalidades de proteção 

especial (ALLEGRETTI et al., 2008). 

 Além da sensibilidade do ecossistema de florestas tropicais úmidas, 

descrita no item 3.1, outros aspectos particulares da Amazônia tornam a questão 

ambiental ainda mais relevante nesse caso, especialmente no que diz respeito à 

riqueza e singularidade de sua biodiversidade e à importância dos serviços 

ambientais prestados, como acúmulo de reservas de água doce e regulação 

climática. 

 A Bacia Amazônica é responsável pela maior biodiversidade terrestre, 

sendo considerada por alguns autores o maior banco genético do planeta (CÁUPER 

et al., 2006). A perda contínua e crescente da biodiversidade em nível global é 

considerada preocupante por diversas razões, entre as quais o incremento de custos 

e de incertezas decorrentes da perda de serviços e bens obtidos da natureza, como a 

depuração da água e do ar, a regulação do clima, a estabilidade do solo, necessária 

para evitar a erosão e a perda de fertilidade, a polinização, que é essencial para a 

produção de alimentos, a capacidade de recuperação e mitigação dos efeitos de 

catástrofes naturais, o fornecimento de alimentos, fibras, madeira, recursos 

genéticos, bioquímicos, farmacêuticos e a resistência a doenças e pestes 

(ROSÁRIO e BARBOSA, 2007). 
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 A gestão de impactos à biodiversidade vem sendo reconhecida como um 

componente essencial do negócio da indústria de óleo e gás, que deve ser integrado 

ao sistema de gestão de impactos ambientais. Segundo ROSÁRIO e BARBOSA 

(2007), essa abordagem integradora é de grande importância, pois a conservação da 

biodiversidade não depende apenas do cuidado com as operações em áreas 

sensíveis. Segundo ALLEGRETTI et al. (2008), o relacionamento com partes 

interessadas, sobretudo com as comunidades locais, no caso da Amazônia, é 

fundamental para evitar ou mitigar os impactos à biodiversidade, preservando os 

recursos necessários à continuidade de nossa civilização. 

 Além do patrimônio biológico, a Amazônia é uma das maiores fontes de 

matéria-prima e água doce do mundo. Ela possui um imensurável patrimônio 

mineral e a maior rede hidrográfica do planeta. Nas águas dos rios que drenam a 

Bacia Amazônica, correm 1/5 de toda a água doce existente (CÁUPER et al., 

2006). 

 O aspecto climático é especialmente importante no caso da floresta 

amazônica: segundo a pesquisa das principais referências científicas nesta questão, 

realizada por SOARES-FILHO et al. (2006), tanto sistemas climáticos regionais 

como também globais estão associados com a Floresta Amazônica através de 

transferência de calor latente. Desta forma, o aumento da temperatura média global 

e o desmatamento formam um processo de retroalimentação cujos efeitos são de 

difícil previsão. 

 Os modelos de circulação global desenvolvidos para o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007b) apontaram 

alterações nos ecossistemas provocadas por mudanças climáticas globais. Embora 

as projeções de modelos tenham um grau de incerteza elevado, elas ajudam a 

indicar as possíveis conseqüências das mudanças climáticas em escalas 

continentais e globais. Ainda segundo o IPCC, além destas alterações, o 

desmatamento global é responsável por cerca de 20% do total anual de emissões 

antropogênicas de gases de efeito estufa, tendo uma grande contribuição para as 

mudanças climáticas globais (IPCC, 2007b). 

 O setor de Mudança no Uso da Terra e Florestas foi responsável pela 

maior parcela das emissões brasileiras de CO2 (75%), de acordo com o Inventário 

Brasileiro de Emissões. O inventário utilizou dados de 1994, como consta da 
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Comunicação Nacional Inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre a Mudança do Clima (MCT, 2004a). No Relatório de Referência de 

Emissões e Remoções de Dióxido de Carbono por Conversão de Florestas e 

Abandono de Terras Cultivadas (MCT, 2004b), consta que as emissões do bioma 

Amazônia no período de 1988 a 1994 foram de 550 toneladas de CO2 por ano, em 

média. Trata-se, portanto, de um dos problemas mais importantes a serem 

resolvidos pelo país em termos de redução de emissões. 

O Relatório Síntese do Grupo de Trabalho III do IPCC (2007a) reconhece 

que a redução do desmatamento tropical é uma das estratégias mais importantes e 

baratas de mitigação de emissões. De acordo com o relatório, 65 % do potencial de 

mitigação está localizado nos trópicos e por volta de 50% desse total pode ser 

alcançado reduzindo emissões associadas a desmatamento. O relatório destaca 

ainda que as mudanças climáticas poderão afetar o potencial de mitigação do setor 

florestal, e esse potencial deverá ser distinto nas diferentes regiões e sub-regiões. 

Além disso, o IPCC chama a atenção que as opções de mitigação poderão ser 

desenhadas e implementadas para serem compatíveis com o processo de adaptação 

às mudanças climáticas, e poderão produzir co-benefícios substanciais, em termos 

de geração de emprego e renda, conservação da biodiversidade e da água, oferta de 

energia renovável e redução da pobreza (IPCC, 2007a). 

 Para mudar essa situação, a recente Conferência das Partes da Convenção 

Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que aconteceu em 

Dezembro de 2007 em Bali, Indonésia, discutiu formas de incentivar a redução de 

emissões por desmatamento nas florestas tropicais, não havendo ainda um 

concenso sobre a forma especifica de como esse instrumento deve funcionar. Há 

grande consenso, entretanto, de que é necessário identificar-se fontes de 

financiamento adicionais a longo prazo para apoiar as ações de redução de 

emissões por desmatamento, e que o envolvimento ativo do setor privado é 

essencial, incluindo assim maiores incentivos de diversas fontes. 

b) Variáveis econômicas  

 A Sustentabilidade Corporativa tem sido considerada um dos critérios 

essenciais associados às boas práticas de gestão de negócios, sendo cada vez mais 

valorizada por investidores e acionistas. O fenômeno é um desdobramento das 

preocupações com a capacidade das empresas em crescer em meio às críticas 
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mundiais que incitam à necessidade de reorientar a atuação empresarial para o 

desenvolvimento comprometido com a sustentabilidade.  

 A despeito da atual instabilidade das bolsas de valores, os fundos SRI (ou 

socialmente responsáveis), que privilegiam empresas com bom desempenho sócio-

ambiental, estão em expansão. Nos EUA, saltaram de US$ 639 bilhões em 2005 

para US$ 2,3 trilhões em 2007 (O ESTADO DE S. PAULO, 2008). Uma das 

ferramentas de gestão de responsabilidade sócio-ambiental listadas no item 2.6 

desta dissertação, o Dow Jones Sustainability Index (DJSI), foi o primeiro ranking 

de empresas, vinculado à Bolsa de Nova Iorque. O ranking foi estabelecido em 

1999 com o objetivo de acompanhar a performance de empresas que lideram o 

ramo em termos de sustentabilidade corporativa. 

 A Petrobras entrou nesse rol de empresas em 2006, tendo renovado sua 

participação nas revisões anuais de 2007 e recentemente de 2008. Atualmente, 

perto de US$ 6 bilhões estão investidos em fundos que se baseiam exclusivamente 

nas empresas pertencentes aos índices DJSI. Além dos aspectos de 

sustentabilidade, governança corporativa, gestão da marca e de risco, o 

questionário de avaliação das empresas inclui, também, questões mais específicas 

como mudança climática, exigências a fornecedores e gestão de projetos sociais. 

No Brasil integram o índice as seguintes empresas: Aracruz Celulose, Banco 

Bradesco, Banco Itaú, Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), Itaúsa 

Investimentos, Usiminas e Votorantim Celulose e Papel. No setor de Petróleo e 

Gás estão incluídas: AMEC, BG Group, BP, ENI, EnCana Corp., FMC 

Technologies, Gamesa Corporacion Tecnológica, Neste Oil Oyj, Nexen, Noble, 

Petrobras, Repsol YPF, Royal Dutch (PETROBRAS, 2008c). 

 O mercado internacional de capitais tem criado, ainda, outros índices de 

referência para recomendação de empresas. Alguns exemplos estão na Inglaterra, 

com o FTSE4Good (Bolsa de Londres), e na África do Sul, com o SRI Index (Bolsa 

de Johanesburgo). O Brasil reproduz essa tendência mundial, com o Índice de 

Sustentabilidade da Bovespa, lançado em 2005. A Petrobras integra o ISE Bovespa 

por dois anos consecutivos. 

 No Brasil, essa indústria é incipiente, mas já movimenta R$ 1,7 bilhão em 

ativos em 14 fundos. Especialistas avaliam que os grupos do índice de 

sustentabilidade da Bovespa têm valor de mercado até 19% superior em 
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comparação com as empresas que não incluem a sustentabilidade na estratégia do 

negócio (O ESTADO DE S. PAULO, 2008).  

 Tanto o Índice Dow Jones quanto o Índice Bovespa possuem índices 

específicos para a indústria do petróleo e gás. Isto demonstra que as empresas 

desse ramo serão crescentemente demandadas em função de suas pegadas 

ecológicas, tanto no que diz respeito a práticas no processo de exploração, 

produção e refino, quanto no consumo final de seus produtos (por exemplo, 

contribuição para o aquecimento global). Por isso, adotar uma estratégia pró-ativa, 

firmemente comprometida com o desenvolvimento sustentável, a conservação da 

floresta e os serviços ambientais por ela gerados, pode gerar uma posição de 

liderança da Petrobras no aproveitamento de reservatórios situados em áreas de 

grande relevância ecológica e contribuir para acesso a capitais e valorização de 

suas ações nos mercados internacionais. 

c) Variáveis sociais 

A estrutura social da Amazônia contemporânea é diversificada, resultado de 

influências das sociedades indígenas, milenares, das migrações da época da 

borracha e de políticas públicas recentes, como incentivos a empresas 

agropecuárias, abertura de projetos de colonização, industrialização, entre outras. 

Da influência de todos esses aspectos, no tempo, surgiu uma sociedade 

diversificada, ao mesmo tempo urbana e florestal.  

Cerca de 32,9% da Amazônia brasileira está sob proteção especial, sendo 

20,84% de terras indígenas e 12,09% unidades de conservação federal e estadual. 

A diversidade sócio-ambiental se expressa em 170 povos indígenas com cerca de 

180 mil indivíduos, 357 comunidades remanescentes de quilombos e centenas de 

comunidades tradicionais (como seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, 

babaçueiros) (ISA, 2007). 

Esses dados mostram que a Amazônia possui diversas comunidades locais 

socialmente vulneráveis cuja sobrevivência depende diretamente da floresta e ao 

mesmo tempo contribui para sua conservação. Desta forma, a atuação responsável 

da Petrobras nesta área implica necessariamente na consideração, além dos 

impactos ambientais, também dos impactos sociais que suas atividades irão 

acarretar para os habitantes locais. O desmatamento e outras formas de pressão 
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sobre o meio ambiente não somente contribuem para a perda da biodiversidade e o 

aquecimento global, mas também eliminam a base de sobrevivência de milhares de 

pessoas. 

Manter e fortalecer a política de fomento à participação da sociedade nos 

processos de conservação da biodiversidade e manejo sustentável dos recursos 

naturais tem sido um grande desafio a ser superado. Estabelecer programas de 

desenvolvimento sustentável para o aproveitamento racional dos recursos 

florestais, melhorando a renda da população do interior através da incorporação de 

conhecimentos científicos e tecnológicos aos recursos naturais parece ser um 

caminho importante a ser perseguido. 

5.2. Metodologia adotada 

 O histórico descrito no capítulo 4 mostrou que a Petrobras buscou atender, 

desde o início de suas operações na Amazônia, às expectativas da sociedade quanto 

à segurança de suas atividades e prevenção de impactos ambientais e sociais. Para 

tanto, seguindo as recomendações de especialistas, implantou soluções 

tecnológicas inovadoras, desenvolveu um processo de gestão integrada de saúde, 

meio ambiente, segurança e qualidade e criou programas de segurança operacional, 

projetos de pesquisa e desenvolvimento e programas sociais e ambientais. 

 Ao longo dos 20 anos de operações da Petrobras em Urucu, a progressiva 

conscientização da sociedade sobre a importância do equilíbrio entre conservação 

ambiental e desenvolvimento econômico e social tornou mais rígidos os padrões 

mundiais de sustentabilidade, acelerando o número e complexidade das 

expectativas da sociedade quanto à atuação das empresas. As novas expectativas 

envolvem agora temas como mudanças climáticas, preservação da biodiversidade, 

prestação de contas e envolvimento das partes interessadas em seu processo 

decisório. 

 Tendo isto em vista foi iniciada em 2005 uma grande iniciativa para 

revisão do modelo de operação, de modo que as dimensões ambiental e social do 

negócio fossem consideradas com a mesma ênfase que a dimensão econômica, 

com o objetivo de tornar a Unidade uma referência internacional em 

sustentabilidade corporativa. 
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 O modelo conceitual que deve orientar esse novo patamar de atuação foi 

elaborado em parceria com partes interessadas comprometidas com o 

desenvolvimento sustentável da região e consolidado nas Diretrizes de 

Sustentabilidade das atividades de exploração e produção da Petrobras na 

Amazônia. Para a implantação dessas diretrizes está sendo estruturado um Plano de 

Sustentabilidade, que contemplará todas as áreas influenciadas diretamente pelas 

atividades da UN-AM. Até o momento as seguintes etapas da estruturação desse 

plano foram desenvolvidas: 

1. Avaliação da linha de base e identificação de áreas de melhoria; 

2. Estabelecimento de diretrizes para a exploração e produção de óleo e gás na 

Amazônia 

a. Definição do arcabouço conceitual; 

b. Estabelecimento de objetivos de melhoria; 

c. Estruturação e elaboração das diretrizes que orientarão as 

atividades; 

d. Validação interna; 

e. Consulta às partes interessadas; 

3. Definição / Proposição de ações prioritárias para o plano de 

sustentabilidade; 

 As demais etapas da revisão do modelo de operação da Unidade de 

Negócios da Petrobras na Amazônia se fundamentarão na estrutura PDCA (Plan-

Do-Check-Act, ou, planejar, fazer, verificar e atuar), buscando sua melhoria 

contínua através de avaliação dos resultados e ajuste do sistema. 

 A melhoria contínua é um dos oito princípios fundamentais do 

Gerenciamento da Qualidade (ISO 9000, 2005) e princípio básico da gestão 

ambiental (ISO 14000, 2001). Esta vem sendo aplicada tanto pelas grandes 

organizações e empresas multinacionais quanto pelas pequenas e médias empresas 

(AFNOR, 2003). A aplicação do princípio da melhoria contínua no caso em estudo 

deverá envolver as seguintes etapas: 
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4. Definição / Proposição de ações complementares para o plano de 

sustentabilidade 

5. Análise crítica e revisão final do plano de sustentabilidade; 

6. Elaboração de sistema de verificação, análise crítica e avaliação dos 

resultados; 

7. Implantação do plano; 

8. Implantação das rotinas de verificação e análise crítica; 

9. Formalização de ações de melhoria nas diretrizes, nas ações do plano e nos 

indicadores de sustentabilidade.  

 Ao final da última etapa as rotinas de verificação deverão ser executadas 

novamente, fechando-se assim o ciclo PDCA, conforme ilustrado na Figura 8. As 

etapas enumeradas acima estão descritas nos itens 5.3 a 5.5. Atualmente está em 

andamento a etapa de definição e proposição de ações para o plano de 

sustentabilidade, que será responsável pela implantação efetiva das diretrizes na 

Unidade de Negócios da Amazônia. 

 

Figura 8: Aplicação da metodologia PDCA ao caso em estudo. Fonte: (SILVA, 

2006) 

 Assumindo-se que a exploração e produção de petróleo e gás em florestas 

tropicais úmidas pode ser classificada como um sistema complexo conforme 
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definido na metodologia TNS, descrita no item 2.3, podemos relacionar o Five 

Level Model às etapas do caso em estudo. De acordo com o modelo, os níveis 

seriam os seguintes: 

NÍVEL 1: Entendimento do sistema como um todo, envolvendo seus fluxos e a 

dinâmica que o faz funcionar, realizando um levantamento da linha-de-base em 

uma perspectiva científica (item 5.3); 

NÍVEL 2: Determinação das condições de sucesso do sistema, a partir dos 

princípios da sustentabilidade corporativa. Neste ponto foram aplicados os 

princípios de eco-eficiência descritos no item 2.5.1 na identificação das 

oportunidades de melhoria da sustentabilidade dos processos, definindo-se temas e 

objetivos (item 5.4.2); 

NÍVEL 3: Elaboração de diretrizes estratégicas de atuação que possam guiar as 

ações na direção correta (item 5.4.3); 

NÍVEL 4: Estabelecimento de ações em direção à sustentabilidade, que possam 

resultar em soluções sustentáveis, aumentar a capacidade de lidar com impactos e 

que permitam o aprendizado e avaliação de progresso (item 5.5); 

NÍVEL 5: Identificação de técnicas, modelos, procedimentos e ferramentas de 

medição disponíveis, que possam auxiliar no atendimento dos objetivos delineados 

no nível 2. No item 5.5.4 a ferramenta de avaliação de eco-eficiência a partir do 

estabelecimento de indicadores é proposta como uma técnica passível de ser 

adotada no caso em estudo. 

 Abaixo segue uma breve descrição das etapas que compuseram os 

primeiros níveis até o momento, e do nível 5, ora em proposição. 

5.3. Avaliação da linha de base e identificação de áreas de melhoria 

 A etapa de planejamento se iniciou com um diagnóstico de linha-de-base 

das atividades da Petrobras na Amazônia, envolvendo partes internas e externas à 

empresa. 
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5.3.1. Eco-eficiência de processos 

 O diagnóstico de linha-de-base das atividades da Petrobras na Amazônia 

envolveu especialistas do CENPES, que realizaram visitas a Urucu para avaliação 

da eco-eficiência dos processos da Unidade. Nesta avaliação foram identificados 

temas ambientais críticos para que a Unidade pudesse ser referência na aplicação 

de conceito de eco-eficiência (MILLER et al., 2005): 

a) Recursos Hídricos; 

b) Pavimentação de Estradas /Transporte; 

c) Eficiência Energética; 

d) Reflorestamento; 

e) Monitoramento e Proteção de Ecossistemas da Amazônia; 

f) Utilização de Gás Natural; 

g) Emissões Atmosféricas e Crédito de Carbono; 

h) Resíduos Sólidos e Recuperação de Áreas Impactadas. 

 Os temas ambientais “Recursos Hídricos” e “Pavimentação de Estradas” 

foram considerados prioritários para que Urucu possa ser referência na aplicação 

de conceitos de eco-eficiência. Com relação ao primeiro tema, foi recomendada a 

busca de soluções tecnológicas técnica e economicamente viáveis, que garantam o 

suprimento sustentável de água, frente à baixa disponibilidade de água de boa 

qualidade para as atividades industriais e administrativas em Urucu. 

 Com relação à pavimentação de estradas, foram sugeridos estudos para 

aumentar a durabilidade da pavimentação de estradas em Urucu, pois se trata de 

uma atividade de impacto ambiental elevado, implicando no consumo intensivo de 

materiais naturais locais (argila de jazidas, e cascalho e areia dos rios), além de 

apresentar custos de manutenção e disposição de resíduos elevados37. 

                                                 

37 Os resíduos de manutenção das estradas - capeamento asfáltico retirado - são acondicionados e 

enviados para Manaus. 
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 Outros dois temas destacados na avaliação como objeto de estudos de 

melhoria posteriores foram a eficiência energética do complexo industrial Pólo 

Arara e a eco-eficiência das edificações que compõem a base de apoio em Urucu. 

5.3.2. Aspectos sócio-ambientais e físico-espaciais 

 De forma a complementar a análise desenvolvida pelos técnicos de meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável da Petrobras, uma segunda etapa do 

diagnóstico de linha-de-base da UN-AM foi realizada por uma empresa de 

consultoria ambiental, E.Labore. Essa etapa teve como foco os aspectos sócio-

ambientais e físico-espaciais da Unidade, com o objetivo de apresentar uma 

abordagem analítica que desse suporte à tomada de decisões. A metodologia 

adotada está ilustrada na Figura 9 . 

 

Figura 9: Diagrama esquemático da metodologia de diagnóstico de linha-de-

base. Fonte: (ELABORE, 2006) 

 Os principais objetos da análise foram: 

a) Concentração e setorização de atividades; 

b) Minimização dos impactos na drenagem; 

c) Minimização de geração de resíduos; 
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d) Adequação do saneamento; 

 Os dados, as informações e os resultados das observações constituíram a 

base para a descrição sistemática da unidade, estabelecendo suas características e 

questões dominantes a partir do tipo de recurso a ser protegido e tipo de atividade 

desenvolvida. A coleta de material informativo compreendeu os levantamentos de 

dados secundários, pesquisa bibliográfica, elaboração de material cartográfico e 

demais informações específicas sobre a província petrolífera. Foi adotada a opção 

de coleta de dados secundários por entrevistas e processo de observação, pois o 

contingente relativamente pequeno e a quantidade significativa de informações já 

disponíveis eram suficientes para gerar os elementos para definição do diagnóstico 

em questão. 

 O conjunto de mapas gerados engloba o material selecionado a partir de 

imagens digitais de satélites, bases cartográficas digitais e mapas temáticos 

regionais. O processamento e supervisão dessas informações, a partir de softwares 

de aplicações específicos, possibilitaram representações gráficas que buscam 

refletir as características da base de operações, para visualização e análise do seu 

uso e ocupação. O levantamento de informações no local por sua vez serviu para 

verificar e avaliar comportamentos e sistemas de relação do contingente humano 

presente na base.  

5.4. Estabelecimento de diretrizes para atividades de E&P na 

Amazônia 

 As Diretrizes de Sustentabilidade da atividade de exploração e produção 

da Petrobras na Amazônia são o modelo conceitual que deve orientar o novo 

patamar de atuação da Unidade de Negócios da Amazônia, de forma a tornar a 

Unidade uma referência internacional em sustentabilidade corporativa. Para sua 

definição foi constituído um Grupo de Trabalho que envolveu diversos órgãos da 

Companhia, mais especificamente especialistas da UN-AM, das áreas corporativas 

de E&P (E&P-CORP) e SMS, e do CENPES. 

As bases orientadoras para a elaboração das diretrizes de sustentabilidade 

do E&P na Amazônia foram o diagnóstico de linha-de-base descrito no item 5.3 e o 
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arcabouço conceitual acerca de desenvolvimento sustentável e eco-eficiência, cujas 

bases estão descritas no segundo capítulo desta dissertação.  

5.4.1. Definição do arcabouço conceitual 

 A partir da análise das principais referências sobre os temas 

sustentabilidade corporativa e eco-eficiência listados no item 2.6, foram 

identificados aqueles mais relevantes para a concepção das diretrizes para compor 

o arcabouço conceitual orientador. Esse arcabouço foi baseado na abordagem triple 

bottom line (ELKINGTON, 1998), descrita no item 2.3, no Pacto Global (ONU, 

1999), no OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD, 2000), no 

questionário para candidatura ao Dow Jones Sustainability Index (DJSI, 2008) e no 

Compendium of Sustainability Reporting Practices and Trends for the Oil and Gas 

Industry (IPIECA e API, 2003). 

 Na elaboração das diretrizes o foco da análise dos referenciais acima 

citados foi direcionado às dimensões ambiental e social, localizadas na base da 

pirâmide de sustentabilidade, uma vez que a dimensão econômica tem permeado 

naturalmente as ações da Petrobras. 

 A Tabela 6 mostra os subsídios relevantes de cada um dos referenciais 

internacionais para a construção do arcabouço conceitual. Alguns dos temas 

considerados nos referenciais, embora pertinentes, não geraram diretrizes por 

serem práticas e valores já profundamente arraigados na cultura da Petrobras. 
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 Tabela 6: Quadro de contribuição dos referenciais internacionais de RSA e sustentabilidade corporativa. 

Referencial Data Tipo Escopo Contribuições para as diretrizes 

OECD Guidelines for 

Multinational 

Enterprises 

1976, 

revisão em 

2000 

Recomendações 

governamentais. 

Diretrizes endereçadas aos governos com 

foco na atuação das empresas 

multinacionais. 

Os temas das recomendações de interesse para a elaboração das 

diretrizes são: políticas gerais; divulgação de informações; meio 

ambiente; ciência e tecnologia. 

Pacto Global 1999 

Princípios gerais para 

a prática de RSA nas 

empresas. 

Dez princípios classificados em quatro 

temas: direitos humanos, trabalho, meio 

ambiente e corrupção. 

Merecem destaque os princípios referentes ao meio ambiente. 

Questionário para 

candidatura ao Dow 

Jones Sustainability 

Index (DJSI), setor 

empresas produtoras 

de petróleo e gás 

Lançado em 

1999, 

atualizado 

anualmente 

Conjunto de critérios 

para seleção de 

empresas líderes em 

sustentabilidade. 

Critérios agrupados segundo as dimensões 

da sustentabilidade que refletem um 

consenso internacional de excelência para 

as atividades das empresas atuantes no setor 

petróleo e gás. Com base nesses critérios, as 

empresas candidatas à inclusão no DJSI são 

avaliadas e classificadas. 

Os critérios, ao refletirem padrões de excelência internacionalmente 

aceitos para os processos de planejamento e gestão das empresas, 

fornecem importante subsídio para a busca de elevados níveis de 

desempenho em temas como emissões, resíduos, efluentes, 

biodiversidade, relacionamento com a força de trabalho e com as 

comunidades do entorno, saúde e segurança e outros diretamente 

relacionados às diretrizes. 

API-IPIECA 

Compendium 
2003 

Estudo setorial para a 

indústria do petróleo 

mostrando conceitos 

aplicáveis a cada uma 

das dimensões da 

sustentabilidade. 

Estado-da-arte na indústria de óleo e gás; 

definição de políticas e de indicadores de 

desempenho voltados para a 

sustentabilidade. 

Os temas considerados na elaboração das diretrizes são os seguintes: 

Eficiência de recursos, Análise de ciclo de vida dos produtos, 

Redução de emissões, Minimização de descartes, Biodiversidade, 

Prevenção de vazamentos e acidentes ambientais, Criação de 

empregos, Capacitação, Impactos econômicos locais, Satisfação da 

força de trabalho e Diálogo com as comunidades. 

Fonte: (PETROBRAS, 2006) 
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5.4.2. Estabelecimento de objetivos 

 A partir do arcabouço conceitual e das informações obtidas com o 

diagnóstico de linha de base, foi possível então definir os objetivos a serem 

observados no estabelecimento das diretrizes, de forma a nortear todas as 

atividades de exploração e produção da Petrobras na Amazônia, desde as atividades 

meio até a atividade fim, de acordo com os princípios de sustentabilidade: 

• Buscar garantir que o crescimento econômico seja alcançado com justiça 

social e preservação ambiental; 

• Otimizar o consumo de recursos naturais; 

• Prevenir e mitigar os impactos à biodiversidade nas diferentes atividades e 

operações de exploração e produção de óleo e gás na Amazônia; 

• Aperfeiçoar a gestão dos poluentes e resíduos gerados pelas atividades e 

operações; 

• Aperfeiçoar a gestão do processo de recuperação de áreas impactadas; 

• Orientar o planejamento e execução das atividades de instalações e sistemas 

de transporte; 

• Orientar o planejamento e execução das atividades de gerenciamento de 

riscos e contingência, no intuito de permitir a prevenção e atuação eficaz no 

controle de emergências; 

• Otimizar os impactos das atividades de exploração e produção sobre o 

público externo; 

• Melhorar a qualidade de vida da força de trabalho; 

• Promover a preservação do patrimônio cultural dentro da área de influência 

da E&P na Amazônia; 

• Integrar as atividades de responsabilidade social e ambiental da Petrobras 

na região com as ações da Área de Exploração e Produção na Amazônia. 

• Colaborar para o desenvolvimento local nas áreas de influência; 
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5.4.3. Estruturação e elaboração das diretrizes 

 A partir do arcabouço conceitual orientador, foram identificados temas 

críticos para a sustentabilidade da produção de petróleo e gás pela Petrobras na 

Amazônia, relacionados às dimensões ambiental e social da sustentabilidade. A 

identificação dos temas críticos associados à redução global de impactos 

ambientais se baseou nos princípios de eco-eficiência e prevenção de impactos à 

biodiversidade. 

 As atividades de instalações e transportes também foram tratadas como 

temas críticos, pois o aprimoramento do desempenho ambiental destas atividades é 

fundamental para que os objetivos sejam atingidos, uma vez que tais atividades 

apoiam todas as demais. Além disso, as soluções tecnológicas desenvolvidas para 

as atividades de instalações e transportes em Urucu podem ser transferidas, em 

parceria com as instituições de pesquisa, às comunidades amazônicas, 

disponibilizando para a sociedade alternativas que melhorem as condições de vida 

de modo compatível com a conservação da floresta. 

 O tema gerenciamento de riscos e contingência trata da prevenção de 

acidentes e prontidão para enfrentar situações de emergência, envolvendo recursos 

humanos capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos 

específicos para minimizar os danos à saúde da força de trabalho, às comunidades, 

ao meio ambiente e ao patrimônio. 

 Os temas patrimônio cultural, força de trabalho e público externo buscam 

orientar as ações relativas à interface sócio-cultural da atividade de exploração e 

produção de óleo e gás na Amazônia. Finalmente, o tema comunicação contempla 

o esforço institucional necessário para que as diretrizes sejam incorporadas como 

valor em todas as atividades e operações de exploração e produção de óleo e gás na 

Amazônia. 

 Considerando a dimensão correspondente da sustentabilidade, foram 

identificados os seguintes temas críticos:  

Dimensão ambiental: energia e atmosfera, recursos hídricos, resíduos e materiais, 

biodiversidade, recuperação de áreas impactadas, instalações, transportes e 

gerenciamento de riscos e contingência. 
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Dimensão social: patrimônio cultural, força de trabalho, público externo e 

comunicação. 

 Definidos os objetivos e temas críticos, um conjunto de diretrizes foi 

elaborado com diferentes níveis de abrangência: 

Macrodiretrizes: diretrizes abrangentes aplicáveis a todos os temas identificados e 

que norteiam as demais diretrizes; 

Diretrizes gerais: diretrizes associadas predominantemente a um tema, mas que 

possuem conexão com vários outros temas; 

Diretrizes específicas: orientações particulares para um determinado tema, cuja 

importância as tornou merecedoras de destaque. 

 Estas diretrizes devem ser consideradas em todas as etapas do ciclo de 

vida do empreendimento: planejamento, implantação, construção, operação, 

manutenção, descomissionamento e pós-descomissionamento. 

O texto integral das diretrizes pode ser encontrado no Anexo I. A Figura 

10 ilustra a organização das diretrizes em seus diferentes níveis, onde cada bloco 

representa uma diretriz, cuja numeração encontrada no Anexo I corresponde à 

numeração dos blocos. As diretrizes estão divididas nas dimensões ambiental e 

social e organizadas em diversos temas, ilustrados na figura em amarelo. 
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Figura 10: Diagrama esquemático de organização das diretrizes. 

Fonte: (PETROBRAS, 2006)  
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5.4.4. Consulta às partes interessadas 

 Conforme explicitado no item 2.4 deste trabalho, os principais autores sobre o 

tema citam a consulta às partes interessadas como característica intrínseca da 

Responsabilidade Social Empresarial (ALMEIDA, 2006; EBRAICO, 2003; ETHOS, 

2003; MALAFAIA, 2006; SOUSA, 2006). Seguindo os preceitos da RSE de forma a 

garantir a obtenção de excelência em suas operações de E&P na Amazônia, a Petrobras 

buscou a colaboração de representantes de todas as partes interessadas locais, regionais 

e nacionais, relevantes para o desenvolvimento sustentável da região. A Tabela 7 traz a 

lista de participantes das duas oficinas de trabalho para consulta pública às partes 

interessadas. 

Tabela 7: Lista de participantes da consulta pública às partes interessadas 

INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS: 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

Exército Brasileiro 

Marinha do Brasil 

Governo do Estado do Amazonas 

Prefeitura de Coari 

Prefeitura de Carauari 

Prefeitura de Tefé 

Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (IPAAM) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

Federação das Indústrias do Amazonas 

Ministério do Ambiente do Equador 

INSTITUIÇÕES DE PESQUISA: 

Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas (INPA) 

Universidade Federal Rural do Pará (UFRPA) 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Universidade Federal de Rondônia 

Museu Paraense Emílio Goeldi 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
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Tabela 7: Lista de participantes da consulta pública às partes interessadas 

(continuação) 

ONGs: 

Instituto Sócio Ambiental (ISA) 

Conservação Internacional – Brasil (CI-Brasil) 

World Wildlife Fund – WWF Brasil 

Associação de Serviços Ambientais (ASA Brasil) 

Associação de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

Grupo de Ação Ecológica Novos Curupiras 

Associação de Cientistas Sociais da Amazônia 

Instituto de Permacultura da Amazônia 

  

 A consulta foi composta de uma visita de campo e de duas oficinas de trabalho. 

Durante as oficinas de trabalho os participantes (membros das instituições 

governamentais, instituições de pesquisa, ONGs e funcionários da Petrobras) foram 

divididos em grupos a partir de temas pré-estabelecidos e contribuíram ativamente com 

o texto das diretrizes, propondo desdobramentos futuros em sua implantação.  

5.5. Plano de Sustentabilidade do E&P na Amazônia 

 A implantação das diretrizes se dará através de um grupo de propostas de 

mudança de cultura, reorganização de processos, realocação de atividades, projetos de 

melhoria da eco-eficiência da Unidade e projetos de sustentabilidade voltados para as 

comunidades da área de influência de Urucu. Esse conjunto de propostas está sendo 

organizado em um Plano de Sustentabilidade para a Unidade da Amazônia, que está em 

fase de definição e proposição de ações. O plano será em seguida submetido a uma 

análise crítica e aprovação gerencial, e passará então à fase de implantação. A análise 

crítica envolve a verificação entre as diretrizes e as ações do plano, em sua consistência 

e completitude, e proposição de recomendações. 

 O Plano de Sustentabilidade da UN-AM será composto de ações internas à 

Unidade (Base de Apoio, áreas remotas e Sede em Manaus) e um plano de ação para as 

comunidades no entorno. É importante salientar que algumas ações consideradas 

prioritárias já se encontram em fase de implantação, de forma a resolver questões 
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imediatas identificadas na fase de diagnóstico da linha-de-base e estimular a força de 

trabalho a partir da vivência e participação das mudanças na Unidade.  

5.5.1. Plano diretor de atividades e processos 

 Ao longo de 20 anos de atividades, a evolução das atividades e o aumento da 

produção na Província Petrolífera de Urucu tornaram necessária a implantação de uma 

estrutura que fornecesse o suporte necessário para o complexo sistema de produção, 

coleta e processamento de óleo e gás natural, na unidade industrial denominada Pólo 

Arara. 

 O dimensionamento e distribuição físico-espacial desta infra-estrutura foram 

sendo planejados de acordo com o surgimento das demandas emergentes. Sob tal 

evolução, as necessidades diversas de alojamento, abastecimento, lazer, alimentação e 

demais atividades foram sendo locadas inicialmente às margens do traçado natural da 

rede viária, a qual acompanha paralelamente a rede dutoviária. De forma a organizar a 

distribuição espacial das atividades e fazer um planejamento sistêmico das operações 

atuais e futuras de exploração e produção na Amazônia, foi proposto um Plano Diretor 

para a Base de Operações Geólogo Pedro de Moura. 

 A iniciativa atua para reorganizar as instalações físicas, por meio do 

agrupamento de atividades similares, garantindo processos e instalações mais eco-

eficientes, ao mesmo tempo em que otimiza a logística e promove a redução da área 

ocupada pelas instalações. Os objetivos do plano diretor são: 

• Concentrar os alojamentos e as atividades de vivência comunitária da força de 

trabalho; 

• Concentrar armazéns e depósitos na área portuária; 

• Agrupar as atividades de engenharia e de manutenção, próximas à planta 

industrial do Pólo Arara; 

• Reinstalar as atividades de compostagem, hortas, viveiros e orquidário; 

• Realocar e ampliar as instalações para pesquisa; 

• Alocar as atividades administrativas e de controle geral em um novo prédio, na 

área do Pólo Arara 
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 O plano delimita 8 áreas de acordo com o tipo de atividades desempenhadas 

em cada uma delas, distribuídas espacialmente conforme descrito na Figura 11. 

• Área 1 – Complexo Vitória Régia (alojamento, refeitório, lazer e tratamento 

efluentes); 

• Área 2 – Porto e Armazenagem de produtos; 

• Área 3 – Serviços de Manutenção; 

• Área 4 – Aeroporto e Armazenamento de Combustível de Aviação; 

• Área 5 – Usina de Asfalto 

• Área 6 – Porto Helio: pesquisa, viveiro, parcerias e depósitos temporários; 

• Área 7 – Pólo Arara; 

• Área 8 – Abastecimento de combustível. 

 

Figura 11: Localização das áreas propostas no Plano Diretor da UN-AM. 

Fonte: (ELABORE, 2006) 
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 A implementação das mudanças visa otimizar custos, aumentar o controle e a 

produtividade, assim como reduzir impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida 

da força de trabalho. Para tornar a abordagem mais sólida e garantir o atendimento a 

requisitos legais, bem como a base conceitual necessária para fundamentá-la 

consistentemente com os parâmetros de sustentabilidade no médio e longo prazos, o 

plano diretor contou com a contribuição da empresa de consultoria ambiental E.Labore. 

A empresa avaliou a proposta de alocação de atividades por áreas. A análise foi baseada 

em uma abordagem qualitativa, porém ponderada para os temas estabelecidos. 

5.5.2. Projetos de pesquisa e desenvolvimento da eco-eficiência de 

Urucu 

 Para desenvolver os temas que demandavam maior aprofundamento científico, 

a Unidade da Amazônia estabeleceu uma parceria com o CENPES para a elaboração de 

uma carteira de projetos de pesquisa e desenvolvimento para aumento da eco-eficiência 

da Unidade.  Os projetos estão listados a seguir, juntamente com uma breve descrição 

de seus objetivos e dos principais benefícios para a eco-eficiência da Unidade. Após a 

descrição, são identificados os objetivos e princípios da eco-eficiência – conforme 

descrito no item 2.5.1 – relacionados aos projetos de pesquisa e desenvolvimento da 

carteira de eco-eficiência de Urucu. 

1. Projeto de Vulnerabilidade dos solos à erosão 

 O projeto tem como objetivo definir as estratégias adequadas para conservação 

e manejo do solo, evitando sua degradação por processos erosivos. O benefício principal 

é diminuir a erosão da malha viária e o assoreamento dos corpos d’água. 

2. Projeto de Publicação de livros sobre a biodiversidade de Urucu 

 O projeto visa publicar 2 livros sobre o levantamento da biodiversidade de 

Urucu, utilizando material iconográfico e resultados das pesquisas da Rede CTPETRO 

Amazônia. O benefício principal é compartilhar o conhecimento adquirido sobre o tema 

com a sociedade em geral. 

3. Projeto de Caracterização hidrogeológica para o uso sustentável da água 

subterrânea e diagnóstico geoambiental de áreas de disposição de resíduos 

de perfuração 
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 O projeto visa determinar a capacidade de explotação dos aqüíferos e avaliação 

da qualidade da água subterrânea captada na base de operações em Urucu para fins de 

consumo humano e industrial, bem como caracterizar as áreas de disposição de resíduos 

de perfuração. O benefício principal é gerenciar os recursos hídricos necessários para a 

operação de Urucu de modo sustentável. 

4. Projeto de Aproveitamento da água do Rio Urucu e tratamento para 

potabilização 

 Este projeto visa ao desenvolvimento de tecnologia auto-sustentável de 

tratamento de água, de forma a disponibilizar a água do Rio Urucu para a base de apoio 

como alternativa à água subterrânea e uso das pequenas comunidades através de 

programa social, viabilizando o ensino e a transferência desta tecnologia para a 

sociedade local. O benefício principal é obter água de melhor qualidade para o consumo 

humano das comunidades próximas e a redução de problemas na Unidade devido aos 

altos teores de sílica na água utilizada atualmente. 

5. Projeto de Desenvolvimento de processo evaporativo para redução de 

reposição de água na torre de resfriamento 

 O projeto visa à redução da reposição de água na torre de resfriamento 

utilizada para rejeição de calor dos processos térmicos do Pólo Arara, através de 

desenvolvimento de um processo evaporativo para tratamento da água de reciclo da 

torre. Outro objetivo do projeto é avaliar o uso de tecnologia de dessalinização por 

evaporação para tratamento da água produzida junto com o petróleo, permitindo assim o 

reúso da água produzida. Os benefícios principais são a redução de 50% na taxa de 

evaporação da água da torre de resfriamento e o reúso da água produzida, com alta 

qualidade. 

6. Projeto de Diagnóstico das estações de tratamento de água produzida, água 

oleosa, planta de tratamento de óleo e sistema de tratamento de esgotos 

domésticos 

 O projeto visa comparar a operação atual com as bases de projeto desses 

sistemas. Além de obter um panorama geral da atual performance desses sistemas, a 

partir da avaliação dos resultados levantados, será possível propor melhorias no 

processo e alternativas para reúso dos efluentes. Os benefícios principais são a redução 

na captação de água e o reúso total dos efluentes. 
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7. Projeto de Redução de sílica do sistema de água de resfriamento 

 O projeto visa testar vários tipos de remoção de sílica da água utilizada na torre 

de resfriamento, aproveitando a temperatura do retorno da água. O benefício principal é 

a redução na captação de água e redução do uso de produtos químicos 

8. Projeto de Melhoria da qualidade da pavimentação asfáltica 

 O projeto tem por objetivo a melhoria da qualidade da pavimentação asfáltica 

no Campo de Urucu, tornando-a mais resistente à ação das intempéries, através da 

melhoria da drenagem e estabilização do solo e melhoria do processo de produção do 

asfalto. O benefício principal é aumentar a durabilidade das estradas, reduzir consumo 

de recursos naturais tais como seixos de rio e solos da região e melhorar a 

trafegabilidade, mesmo durante tempo de chuvas. 

9. Projeto de Avaliação de alternativas para o aumento de eficiência 

energética do Pólo Arara 

 O objetivo do projeto é avaliar oportunidades de aumento de eficiência 

energética do Pólo Arara, identificando os potenciais pontos de melhoria através do 

estudo das alternativas tecnológicas aplicáveis à planta. A comparação de tecnologias 

será feita a partir do cálculo de um indicador de eficiência exergética. Os benefícios 

principais estão associados à redução de emissões e ao menor consumo de gás natural 

como combustível para os equipamentos da planta. 

 Uma segunda etapa do projeto prevê a aplicação da metodologia de análise de 

eco-eficiência desenvolvida pela BASF, mencionada no item 2.5.2, para comparar a 

eco-eficiência das alternativas consideradas mais promissoras na etapa de análise de 

eficiência energética. 

10. Projeto de Eco-eficiência na utilização de gás natural na frota de veículos 

leves em Urucu 

 O projeto tem por objetivo estudar a adequação da frota de veículos leves de 

Urucu convertidos para funcionamento com gás natural, sob o ponto de vista de 

emissões. O benefício principal é a redução dos níveis atuais de emissões de 

escapamento da frota de veículos leves a gás natural, dentro das instalações da Petrobras 

na Amazônia. 



153 

  

11. Projeto de Monitoramento atmosférico e avaliação da qualidade do ar em 

Urucu 

 O projeto visa monitorar as emissões atmosféricas, identificar oportunidades de 

redução de emissões e avaliar a qualidade do ar na região de Urucu. O benefício 

principal é a melhoria da qualidade do ar e da saúde ocupacional dos trabalhadores, o 

aprimoramento do conhecimento sobre os poluentes emitidos e condições 

meteorológicas e a possibilidade de obtenção de créditos de carbono, associados à 

redução das emissões. 

12. Projeto de Gestão de resíduos e efluentes da perfuração 

 O objetivo do projeto é promover a gestão integrada dos impactos ambientais 

das atividades de perfuração, com o desenvolvimento de novas formulações de fluidos 

mais ecológicos e equipamentos de separação mais eficientes. O benefício principal é o 

gerenciamento das atividades de perfuração de modo mais sustentável. 

13. Projeto de Atenuação natural monitorada de petróleo em solo 

 O petróleo vazado, em contato com o solo, passa por diversas transformações 

(biodegradação, volatilização, infiltração etc.) que dependem basicamente das 

características do solo, do óleo e das condições ambientais (temperatura, pH, umidade, 

entre outras). A atenuação natural monitorada é uma estratégia de tratamento de solos 

contaminados por óleo na qual processos naturais de decréscimo de concentração e 

massa do poluente são alcançados por diversos mecanismos. O projeto visa conhecer os 

mecanismos de biodegradação de óleo em meio poroso e os fatores limitantes, com vista 

a aplicação da atenuação natural monitorada em locais contaminados por petróleo. O 

benefício principal é gerenciar de modo sustentável possíveis vazamentos acidentais de 

petróleo em dutos. 

14. Projeto de Otimização do orquidário do Urucu e reintrodução de orquídeas 

nativas 

 O projeto visa identificar as oportunidades de melhorias para o processo de 

coleta, identificação, tratamento, manutenção e reintrodução das orquídeas nos 

ecossistemas. O benefício principal é assegurar a reintrodução continuamente em seu 

hábitat das espécies de Orquídeas Nativas após cultivo e manutenção, proporcionando a 

minimização dos possíveis impactos ocasionados nas áreas que sofreram intervenção 

pela retirada da cobertura vegetal. Do ponto de vista científico é importante a existência 
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de exemplares que permitam estudos posteriores por parte da comunidade acadêmico/ 

científica, e isto será possível pela preservação de matrizes catalogadas. 

15. Projeto de Redução de Emissões através de Sistema de Descarte 

Atmosférico 

 O projeto tem por objetivo levantar dados do sistema de flare do Pólo Arara, 

fazer levantamento bibliográfico sobre sistemas mais eco-eficientes de descarte 

atmosférico e preparar o projeto conceitual do novo sistema. O benefício principal do 

novo sistema será a redução das emissões atmosféricas produzidas pelos sistemas de 

descarte atmosféricos: tochas, vents e respiros. 

16. Projeto de Eco-eficiência nos Serviços de Alimentação de Urucu 

 O objetivo do projeto é a aplicação do conceito de eco-eficiência nos serviços 

de alimentação de Urucu, buscando novas alternativas para sustentabilidade ambiental e 

econômica na cadeia de fornecimento e preparo de alimentação. O benefício principal é 

a redução da geração e tratamento de resíduos, assim como custos com matérias-primas 

e transporte de alimentos.  

17. Projeto de Reflorestamento de Áreas Degradadas  

 O objetivo do projeto é desenvolver e integrar conhecimentos científicos e 

tecnológicos necessários para o reflorestamento da floresta tropical amazônica devido às 

atividades de exploração e produção. Os benefícios esperados são tecnologias com 

materiais orgânicos associados com a flora local, utilização da camada topo de solo para 

reabilitação de áreas degradadas e uso de sensoriamento remoto orbital em um 

programa operacional e sistemático de monitoramento da regeneração vegetal em locais 

de difícil acesso. 
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Tabela 8: Classificação dos projetos de P&D de eco-eficiência  

OBJETIVO PRINCÍPIO PROJETO 

Redução da intensidade de 
material 

Projeto 1 
Projeto 3 
Projeto 5 
Projeto 7 
Projeto 8 

Projeto 16 

Redução da intensidade 
energética Projeto 9 

Redução do consumo 
de recursos 

Aumento da 
reciclabilidade dos 

materiais 
Projeto 12 

Redução da dispersão de 
substâncias tóxicas e 
emissão de poluentes  

Projeto 6  
Projeto 9 

Projeto 10 
Projeto 11 
Projeto 12 
Projeto 13 
Projeto 15 

Redução do impacto na 

natureza 

Otimização do uso de 
materiais renováveis 

Projeto 1 
Projeto 4 
Projeto 8 

Projeto 14 
Projeto 16 
Projeto 17 

Prolongamento do ciclo de 
vida do produto 

Projeto 1 
Projeto 8 Melhoria do valor do 

produto ou serviço 
Aumento da intensidade 

de utilização dos produtos 
ou serviços 

 

 

O último princípio da eco-eficiência não se aplica para os projetos de pesquisa e 

desenvolvimento em questão por se tratar de um princípio orientado ao produto ou 

serviço, quando o objeto das análises nesse caso são basicamente os processos. 
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5.5.3. Projetos direcionados para a área de influência da UM-AM 

 A organização e definição dos projetos do Plano de Sustentabilidade 

direcionados à área de influência da UN-AM é parte importante da implantação das 

diretrizes sociais das atividades de exploração e produção da Petrobras na Amazônia. 

Como foi visto no item c), as variáveis sociais relacionadas à Amazônia são bastante 

complexas, e têm uma relação mútua de causa e efeito com a questão ambiental.  

 Uma metodologia geral para organização e definição dos projetos do Plano de 

Sustentabilidade direcionados à área de influência da UN-AM está sendo proposta por 

consultores e técnicos da Petrobras. Essa metodologia foi subsidiada por um 

mapeamento das demandas e potencialidades do município de Carauari, composto de 

um diagnóstico sócio-econômico do município e de sua estrutura social.  

 O município de Carauari foi escolhido por ser o mais próximo e sofrer maior 

influência das atividades de exploração e produção da Petrobras, já que, seguindo a 

orientação de contratação de mão-de-obra preferencialmente local definida pelos 

“Notáveis” (DOURADO et al., 1988) e SOUZA JUNIOR (1991), grande parte dos 

trabalhadores terceirizados em Urucu é oriunda desse município. Além disto, conforme 

consta em SOUZA JUNIOR (1991), o início das atividades de exploração da Petrobras 

na região gerou uma expectativa de geração de royalties para o município que 

posteriormente não foi concretizada, dado o fato de que nenhuma parte da província 

produtora de Urucu se encontra dentro dos limites do município. 

 Segundo ALLEGRETTI et al. (2008), a renda dos trabalhadores contratados 

para trabalhar em Urucu é fundamental na dinâmica econômica do município, e a 

política da Petrobras em manter tal contratação, a despeito dos problemas de logística 

(especialmente com as limitações de uso do aeroporto) foi essencial para impedir o 

colapso econômico de Carauari, visto que o pagamento de salários corresponde a pelo 

menos 14% do PIB municipal (excluindo adicionais), segundo o mesmo autor. 

 A metodologia proposta contempla duas linhas de atuação. A primeira é 

direcionada para a potencialização do desenvolvimento local, com atuação da Unidade 

em articulação com diferentes agentes nos municípios, buscando criar sinergias para 

melhorar a qualidade de vida, atendendo as demandas da sociedade com maior 

racionalidade. A segunda linha é orientada para o desenvolvimento regional, na gestão 

de territórios e recursos, na criação e implementação de oportunidades de geração de 



157 

  

renda e na difusão de conhecimento e experiência em torno do uso dos recursos da 

floresta amazônica. (ALLEGRETTI et al., 2008). 

5.5.4. Sistema de acompanhamento da implementação das Diretrizes de 

Sustentabilidade do E&P na Amazônia 

 A etapa de acompanhamento da implantação das Diretrizes de Sustentabilidade 

do E&P na Amazônia deverá fornecer subsídios para monitorar a evolução, a partir da 

avaliação da eficácia das ações implementadas no atendimento aos objetivos propostos; 

da identificação de novos pontos de melhoria do desempenho não identificados 

inicialmente; e por fim no apoio ao estabelecimento de metas e padrões de atuação. Esse 

sistema não foi ainda implantado, não tendo sido ainda realizada sua concepção. 

 De forma a subsidiar essa etapa, este trabalho propõe um conjunto de 

indicadores de eco-eficiência que poderão vir a compor o sistema de acompanhamento. 

Os indicadores, propostos no próximo item, devem compor um conjunto mais amplo de 

indicadores de sustentabilidade, sendo parte de uma avaliação crítica dos projetos e 

definição de ações de melhoria para a rodada seguinte do ciclo PDCA. 
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5.6. Proposta de Indicadores de eco-eficiência 

5.6.1. Objetivos 

 O objetivo dos indicadores de eco-eficiência descritos na Tabela 9 é 

sistematizar e operacionalizar a gestão de processos da Unidade da Amazônia, de modo 

a marcar a evolução do desempenho, identificar oportunidades de melhoria e 

documentar o progresso da eco-eficiência da Unidade. Esse instrumento pode ser 

utilizado também no auxílio à tomada de decisão acerca da inserção de inovações nos 

processos ou modificações na gestão das atividades. 

5.6.2. Metodologia 

 A definição dos indicadores seguiu os princípios determinados pelo Conselho 

Mundial de Desenvolvimento Sustentável e pelas Nações Unidas, descritos no item 

2.5.3. Para tanto foram determinadas as categorias (ou elementos), em seguida os 

aspectos (ou itens) e por fim os indicadores. Para a definição das categorias, foram 

considerados os princípios e objetivos de eco-eficiência definidos pelo WBCSD 

(2000b), bem como os temas e atividades identificados como críticos no 

estabelecimento das diretrizes de sustentabilidade conforme descrito no item 5.4.3, 

considerando-se apenas as dimensões ambiental e econômica da sustentabilidade. 

 O item 2.5.3 mostra a ausência de um consenso na forma como devem ser 

reportadas as informações acerca da eco-eficiência. Optou-se por utilizar a abordagem 

de indicador de eco-eficiência proposta pelas Nações Unidas (UNCTAD, 2004), ou 

intensidade de impacto, como definido pelo WBCSD (2000b), ou ainda chamada de 

intensidade ambiental, como proposto por HUPPES e ISHIKAWAB (2007). Essa 

notação é mais familiar para os indivíduos envolvidos no processo de obtenção e 

disponibilização de dados, tornando mais fácil o entendimento e comunicação dos 

resultados. Além disto, essa notação está de acordo com os indicadores propostos pela 

OGP para a indústria do petróleo, conforme o item 2.6. 
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Tabela 9: Proposta de indicadores de eco-eficiência  

CATEGORIAS ASPECTOS INDICADORES UNIDADE

Energia 
consumida produzidogáseóleodeVolume

lcombustívecomoqueimadogásdeVolume
 Nm3/boe 

produzidogáseóleodeVolume
GEEdeEmissões  tCO2eq/boe 

Emissões de 
GEE 

produzidoassociadogásdeVolume
utilizadoassociadogásdeVolume 3839 % 

Energia e 
atmosfera 

Emissões de 
poluentes 

acidificantes produzidogáseóleodeVolume
NoxeSOxdeEmissões

 t/boe 

Consumo de 
água produzidogáseóleodeVolume

fontesastodasemcaptadadoceáguadeVolume 38
 m3/boe 

Efluentes 
líquidos 
lançados produzidogáseóleodeVolume

lançadosefluentesdeVolume
 m3/boe Recursos hídricos 

Teor de óleo e 
graxa dos 
efluentes 

Teor de óleo e graxa medido em laboratório38 PPM 

Resíduos e 
materiais 

Resíduos 
gerados produzidogáseóleodeVolume

geradostotaissíduosRe
 m3/boe 

Cobertura vegetal Clareiras 
abertas produzidogáseóleodeVolume

abertasclareirasdetotalÁrea
 m2/boe 

Recuperação de 
áreas impactadas 

Áreas 
impactadas 
recuperadas rreflorestaaÁrea

dareflorestaÁrea 38 39 % 

Transportes 
Comprimento 

de estradas 
pavimentadas produzidogáseóleodeVolume

opavimentadkm
 km/boe 

Gerenciamento de 
riscos e 

contingência 
Vazamentos 

produzidogáseóleodeVolume
vazadoóleodeVolume 38

 m3/boe 

  

                                                 

38 Os indicadores identificados já são aplicados pela Unidade de Negócios da Amazônia. 

39 Os valor máximo dos indicadores identificados é 100%. Quanto mais próximo desse valor, melhor o 

resultado obtido. Todos os demais indicadores têm melhor resultado para valores menores. 
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 A partir dos princípios e características recomendados para os indicadores de 

eco-eficiência pelo Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável e pelas Nações 

Unidas, descritos no item 2.5.3, optou-se por um número reduzido de índices cujas 

informações pudessem ser obtidas diretamente dos sistemas de coleta de informações já 

implementados na companhia. Os indicadores de meio ambiente já aplicados na unidade 

– acompanhados a nível local ou corporativo – considerados relevantes para o 

acompanhamento da eco-eficiência foram incorporados à lista da Tabela 9.  

 Entendeu-se que a definição de novos fatores a serem medidos não seria de 

simples implementação, já que demandaria recursos adicionais na coleta, 

armazenamento e disponibilização de informações. Desta forma, o aumento das 

informações a serem medidas iria de encontro às características desejadas para os 

indicadores de eco-eficiência, controlabilidade, confiabilidade, facilidade de 

mensuração, transparência e verificabilidade.  

 Além disto, foi considerado que o grande volume de dados já monitorados na 

Unidade já apresentava a relevância e adequação necessárias para os objetivos que se 

esperam. Os dados, já disponíveis, fazem com que os indicadores propostos possam ser 

facilmente adequados ao sistema de tomada de decisão da Unidade.  

5.6.3. Vantagens 

 A aplicação dos indicadores aqui propostos permitirá a documentação e análise 

do desempenho e progresso da eco-eficiência da Unidade de Negócios da Petrobras na 

Amazônia – UN-AM, permitindo a identificação de oportunidades de melhoria e de 

áreas onde a melhoria é limitada ou mesmo impossível. É possível desdobrar os 

indicadores aqui propostos para processos específicos dentro da unidade, onde outros 

parâmetros podem ganhar importância, justificando seu monitoramento. 

 Este instrumento pode ser aplicado também no apoio ao estabelecimento de 

metas e padrões de atuação para a Unidade, a partir de uma análise teórica e empírica. 

Essa aplicação, no entanto, não é objeto deste trabalho por demandar uma etapa anterior 

de validação da proposta junto à Unidade. 

 A principal vantagem dos indicadores é a sistematização do procedimento de 

análise e avaliação, reduzindo sua subjetividade. Os aspectos aqui propostos podem 

compor um conjunto a ser utilizado na tomada de decisão de adoção ou substituição de 
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processos, como aqueles que estão sendo estudados nos projetos de pesquisa e 

desenvolvimento do CENPES, por exemplo.  

 O cálculo de um índice sintético a partir dos índices aqui propostos não é 

recomendada, pois apesar de facilitar a tomada de decisão, entende-se que os aspectos 

devem ser considerados de forma individual, a fim de que possam ser analisados os 

valores em relação a limites considerados aceitáveis para cada um desses aspectos. 

Entende-se como prática ideal a realização de estudos comparativos, seguida pela 

comparação da trajetória de sua evolução através de perfis. 

5.6.4. Âmbito e Limitações 

 Os indicadores aqui propostos não estão associados necessariamente a um 

projeto específico que compõe o plano de sustentabilidade da UN-AM, e sim às 

recomendações e diretrizes descritas ao longo do estudo de caso. Isto se deve à natureza 

variável dos projetos, enquanto que as recomendações e diretrizes, embora possam ser 

reavaliadas no ciclo PDCA, têm uma abordagem de mais longo prazo. O âmbito dos 

indicadores é interno à UN-AM e sua aplicação é principalmente a comparação 

temporal. Seus valores devem ser reportados anualmente e comparados com os valores 

anteriores para permitir a avaliação de tendências. 

 Antes de ser implantada, esta proposta de indicadores de eco-eficiência deve 

ser submetida à análise dos grupos de interesse, mais especificamente aos especialistas 

da Petrobras envolvidos na implementação do Plano de Sustentabilidade da UN-AM e 

aos usuários da Unidade, que serão responsáveis pela coleta dos dados necessários para 

o cálculo dos indicadores.  

 A eco-eficiência não aborda com propriedade aspectos sociais e relacionados à 

biodiversidade. Desta forma, a aplicação dos indicadores aqui propostos deve ser feita 

de forma integrada a um conjunto mais amplo de indicadores de sustentabilidade, que 

contemplem aspectos ligados a categorias sociais, direcionados ao público interno e 

externo, bem como aspectos ligados à categoria de biodiversidade.  

 Esse conjunto mais amplo deve prever a consideração de aspectos qualitativos 

na análise, no caso de identificação de aspectos não facilmente mensuráveis, como no 

caso da biodiversidade, ou aspectos inerentemente qualitativos, como alguns aspectos 

das categorias sociais. 
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5.6.5. Aplicação para outros casos correlatos 

Apesar de terem sido propostos como indicadores específicos para as 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás na Amazônia brasileira, de 

acordo com a classificação do WBCSD (2000c), o conjunto aqui apresentado aborda 

aspectos relevantes e significativos na proteção do ambiente no que tange às atividades 

de E&P em florestas tropicais úmidas em geral. Desta forma, ele pode vir a compor um 

instrumento de aplicação genérica para os casos identificados no item 3.3 desta 

dissertação e para outros empreendimentos da Petrobras na Amazônia brasileira, além 

de Urucu. Não foi encontrado, no entanto, exemplo da aplicação de tais indicadores na 

literatura para os casos em questão. 

Para tanto, deve-se considerar a diversidade inerente a cada negócio na 

adequação dos indicadores. A aplicação desses indicadores exige um sistema robusto de 

coleta e armazenagem de informações, como o existente na Petrobras como um todo, e 

especificamente na Unidade da Amazônia. Desta forma, sua aplicação deve estar 

associada a um sistema de gestão integrada de SMS, auxiliando na sistematização da 

obtenção de dados. 

 A utilização dos indicadores para comparação com outras áreas de produção da 

Petrobras deve ser feita com cuidado, considerando-se as características muito diversas 

da produção de óleo e gás na Amazônia em comparação às outras áreas, mesmo aquelas 

terrestres. O mesmo se dá em relação à comparação entre empresas, como proposto pelo 

UNCTAD (2004). 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 A partir do levantamento dos principais referenciais teóricos acerca da 

sustentabilidade corporativa, responsabilidade social empresarial e eco-eficiência, foi 

possível perceber que esses temas vêm ganhando relevância na indústria de petróleo e 

gás. O estudo da API-IPIECA (IPIECA e API, 2003) revelou que a maioria das 

empresas utiliza indicadores e métricas para as três dimensões da sustentabilidade, 

havendo pouca evidência, no entanto, da adoção de métricas que focalizem impactos 

versus produtos e serviços. A exceção é a proposta da OGP descrita no capítulo 2. Foi 

identificado como um dos maiores desafios para a sustentabilidade da indústria o 

estabelecimento de indicadores específicos para sua realidade. 

 A pesquisa bibliográfica sobre o estado-da-arte das atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás em regiões de florestas tropicais úmidas, por sua vez, 

permitiu para contextualizar o estudo do caso. Apesar dos numerosos exemplos de 

impactos sociais e ambientais negativos presentes no histórico, especialmente no 

Equador, diversos casos mostram que é possível explorar e produzir petróleo em regiões 

de florestas tropicais úmidas de forma ambientalmente responsável. São exemplos a 

Petrobras em Urucu, no Brasil, a Shell no campo de Camisea, no Peru, e no complexo 

de Gamba, no Gabão, a PESA e a Repsol YPF no Equador, a Chevron em Papua Nova 

Guiné e Nigéria. 

 Diversas associações da indústria do petróleo, como a IPIECA, a OGP e a EBI, 

além de outras instituições, como o IUCN, a Conservation International, a IAGC e o 

Banco Mundial desenvolveram diretrizes e recomendações para operações de 

exploração e produção de petróleo e gás em áreas de florestas tropicais úmidas. A 

consideração destas recomendações no planejamento e execução das atividades pode 

trazer ganhos significativos na redução de impactos ambientais e sociais, contribuindo 

para a sustentabilidade das operações nesses ecossistemas. 

 A avaliação feita por essas referências mostra que os principais impactos da 

atividade de E&P em florestas tropicais úmidas, mais do que perturbações ambientais 

físicas, são mudanças na condição demográfica, como crescimento populacional, 

mudança no uso da terra e no desenvolvimento econômico regional. Esses impactos são 

de alta complexidade, tendo em vista que estão fora do controle da empresa e em longo 
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prazo se tornam mais aleatórios e não-sistemáticos. Manter o isolamento da área 

produtora, impedindo a entrada de madeireiros e outras atividades ilegais por estradas é 

considerada essencial para evitar esses impactos demográficos. Neste ponto, pode-se 

identificar o isolamento da região produtora de Urucu de outras atividades antrópicas 

como um dos fatores mais relevantes para o baixo impacto ambiental observado nas 

atividades de exploração e produção da Petrobras na região. 

 Identificou-se a partir do estudo desenvolvido a importância que a dimensão 

social assume nestas regiões, onde usualmente habitam comunidades sensíveis 

socialmente. Associadas à instabilidade política e econômica de muitos dos países 

tropicais onde há ocorrência de exploração e produção de petróleo e gás em florestas 

úmidas, o quadro de protestos sociais de habitantes locais causa graves prejuízos 

materiais ou mesmo de vidas humanas, como no Equador, Colômbia e Nigéria. Nesses 

casos, além dos protestos locais, a pressão de organizações não-governamentais e da 

opinião pública internacional representa um sério risco ao negócio, chegando muitas 

vezes a inviabilizá-lo, mesmo quando inicialmente o convívio com a população local se 

mostra amigável, como no caso da ARCO no projeto Villano.  

 O envolvimento das partes interessadas nas diversas etapas do 

desenvolvimento do projeto parece ser o único meio realmente eficaz de evitar esses 

problemas, obtendo-se desta forma uma “licença social” de operação. Essa “licença 

social”, no entanto, precisa ter reflexo real na forma com que as atividades centrais de 

produção de petróleo são conduzidas, sob pena de gerar impactos sociais e ambientais 

ainda mais relevantes nestas comunidades. Isto passa pelo envolvimento de empresas 

contratadas desde o início das atividades, refletindo o compromisso da operadora 

principal com a sustentabilidade de seu empreendimento. 

 Foi possível observar as medidas que as empresas vêm adotando para 

contornar esses problemas, prever novos conflitos e antecipar soluções. Ainda se 

identificaram algumas medidas de caráter eminentemente assistencialista, com 

contribuição limitada para o real desenvolvimento social da região onde atuam. Alguns 

estudos (IPIECA, 2007b) mostram que a assistência das empresas de petróleo muitas 

vezes exacerba ainda mais os conflitos sociais, devido à falta de homogeneidade na 

distribuição dos recursos, que são aplicados normalmente apenas na “comunidade 

anfitriã”, aquela mais próxima da base de operações das empresas. Desta forma eleva-se 

a desigualdade entre comunidades vizinhas, aumentando a insatisfação e os conflitos. 
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 Esta insatisfação muitas vezes é devida também a impactos indiretos, fora da 

esfera de atribuições institucionais das empresas, como a má distribuição dos benefícios 

econômicos relacionados com a produção de petróleo, como impostos, tributos, 

dividendos e royalties pagos aos governos local, regional e nacional e donos de terras. 

Uma das principais discussões nesse sentido é a forma de divisão dos royalties do 

petróleo.  

Outro ponto considerado crítico na análise de impactos sociais é a substituição 

do papel do Estado pela empresa, que ocorre em muitos casos devido à ausência do 

governo, quer seja pelo isolamento ou pela escassez de recursos e orçamentos 

reduzidos. Essa inversão de papéis pode ser observada na construção de infra-estrutura e 

serviços de geração de energia, saúde, estradas e escolas. Essas melhorias, em conjunto 

com as oportunidades de emprego criadas, embora tragam benefícios para essas 

comunidades, quando feitas sem um planejamento governamental mais amplo podem 

atrair à região habitantes de outras comunidades, gerando a longo prazo impactos 

negativos. 

 Algumas empresas de petróleo já buscam uma abordagem mais transparente e 

igualitária no apoio às comunidades próximas, obtendo melhorias sustentáveis no bem-

estar das comunidades da região. É o caso dos planos de desenvolvimento sustentável 

da Amoco no Equador e da Shell em seus empreendimentos no Peru, Nigéria e Gabão. 

Esses planos visam à auto-sustentação econômica por ocasião da retirada da empresa e, 

justamente para atingir esse objetivo, buscam o protagonismo das próprias 

comunidades, a partir da criação de fundações (Enterprise and Creation – Shell Gabão e 

CDI – Chevron PNG). Nesse ponto, a parceria com órgãos governamentais é essencial. 

 Analisando-se a descrição do caso da Petrobras na Amazônia, pode-se concluir 

que as atividades ali desenvolvidas se encontram em consonância com as melhores 

práticas observadas no estado-da-arte internacional. O planejamento das medidas de 

alinhamento das atividades com os conceitos de sustentabilidade corporativa e eco-

eficiência mostram que estas têm potencial de criar na Amazônia brasileira um 

referencial de excelência em atividades de exploração e produção de petróleo e gás em 

florestas tropicais úmidas.  

 Para isto é fundamental manter a política de envolvimento das partes 

interessadas, adotadas na concepção de diretrizes de sustentabilidade, envolvendo 

órgãos governamentais tanto no planejamento quanto na execução de projetos. Neste 
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ponto, a demonstração de ações efetivas como a descrita no estudo de caso de Urucu é 

fundamental para superar o desafio de resgate da confiança da sociedade em relação a 

atividades de exploração de petróleo em locais onde estas condições não foram reunidas 

no passado, como o caso do Peru e Equador. 

 Entretanto, apesar do potencial de estabelecimento de um referencial de 

excelência a partir do alinhamento das atividades aos referenciais de sustentabilidade, a 

replicabilidade das conclusões obtidas a partir do estudo de caso é limitada pela 

peculiaridade da condição de isolamento de outras atividades antrópicas da região 

produtora de Urucu. Esta condição particular torna Urucu um caso não representativo 

do universo mais amplo considerado no estado-da-arte abordado no capítulo 3, podendo 

existir casos de regiões de florestas tropicais em que a exploração e produção de 

petróleo e gás não possa ser feita de maneira sustentável, mesmo se adotando as 

recomendações aqui presentes, devido aos impactos secundários anteriormente descritos 

(mudanças na condição demográfica, mudança no uso da terra e no desenvolvimento 

econômico regional). 

 A consideração dos princípios de eco-eficiência apenas no desenvolvimento 

das atividades de exploração e produção por si só não é condição suficiente para 

garantir a sustentabilidade destas atividades em regiões ecologicamente sensíveis. Além 

da responsabilidade das empresas operadoras, é necessário que estes conceitos sejam 

adotados também por órgãos ambientais, ANP e pelo Governo Federal, estando 

presentes desde o iníco do processo de escolha de áreas exploratórias e licenciamento 

ambiental dessas atividades. A avaliação ambiental estratégica deve ser considerada 

como uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão, contribuindo para a eficiência 

do licenciamento ambiental.  

 Considerando-se estas ressalvas, a adoção dos conceitos de eco-eficiência 

descritos no capítulo 5 pode ser útil para o caso de novos empreendimentos com 

características semelhantes. Tendo em vista a entrada de novas empresas na exploração 

e produção de petróleo e gás na Amazônia brasileira, descrita no item 3.3, a sociedade 

deve estar atenta para a manutenção de padrões elevados de atuação, tendo em vista a 

grande sensibilidade e a importância dos serviços prestados pela Floresta Amazônica. 

Da mesma forma, a Petrobras deve utilizar a experiência obtida com o caso de Urucu 

aqui estudado, e repeti-la em outras unidades de características semelhantes, como por 

exemplo, a PESA no Equador. 
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 O uso dos indicadores propostos pode ser uma base útil para a definição de 

metas e padrões de atuação para a Unidade, a partir de uma análise empírica e teórica. 

Essa aplicação, no entanto, não é objeto deste trabalho por demandar uma etapa anterior 

de validação dos indicadores. É possível desdobrar as diretrizes aqui propostas para 

processos específicos, onde outros parâmetros podem ganhar importância, justificando 

seu monitoramento. 

 A utilização dos indicadores para comparação com outras áreas de produção da 

Petrobras deve ser feita com cuidado, considerando-se as características muito diversas 

da produção de óleo e gás na Amazônia em comparação às outras áreas, mesmo aquelas 

terrestres. O mesmo se dá em relação à comparação entre empresas, como proposto pelo 

UNCTAD (2004). Considerando-se a diversidade inerente a cada negócio na adequação 

dos indicadores, essa proposta pode vir a compor um instrumento de aplicação genérica 

para os casos identificados no item 3.3 desta dissertação e para outros empreendimentos 

da Petrobras na Amazônia brasileira, além de Urucu.  

 De modo a facilitar a penetração das diretrizes junto ao principal público-alvo 

interno – os funcionários da Unidade de Negócios da Amazônia – é importante o 

estabelecimento de oficinas de trabalho nas quais os funcionários podem se familiarizar 

com as diretrizes e identificar de que forma estas podem influenciar suas rotinas diárias. 

 Após a concepção final do plano, recomenda-se a relação de todos os temas, 

objetivos e princípios de eco-eficiência, como feito para os projetos de pesquisa e 

desenvolvimento no item 5.5.2, bem como das diretrizes, para identificação de possíveis 

lacunas na proposição de ações. É fundamental a análise da completude de atendimento 

às diretrizes no dia-a-dia da unidade.  

 Neste ponto, deve ser ressaltada a importância das atividades de transporte e 

perfuração na proposição de ações para o plano de sustentabilidade da Unidade da 

Amazônia. Além dos projetos de melhoria da qualidade do asfalto e da drenagem do 

solo, devem ser estudadas outras formas de transporte, como vaículos leves sobre trilhos 

ou vias suspensas, que reduzem a impermeabilização da pavimentação e a fragmentação 

de hábitats. Da mesma forma, na atividade de perfuração, identificam-se alguns pontos 

de possíveis melhorias, como o tratamento e reutilização de resíduos de perfuração e 

uso de estruturas suspensas para minimizar o impacto da abertura de clareiras na 

retirada total da vegetação e compactação do solo. O correto planejamento da etapa de 
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descomissionamento é também fundamental para mitigar os impactos ambientais das 

atividades de sondas remotas. 

 Como próximos estudos correlatos sugere-se a aplicação dos indicadores 

propostos em um ou mais casos aqui descritos, mais especificamente o caso de Urucu. 

A análise deve incluir um estudo temporal, avaliando-se as tendências e comparando-se 

trajetórias através de perfis. Outro estudo possível é a ampliação do conjunto proposto, 

desenvolvendo-se indicadores mais genéricos, que abordem aspectos relacionados à 

biodiversidade e à dimensão social da sustentabilidade. 
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ANEXO I: Diretrizes de Sustentabilidade para as Atividades de Exploração e 

Produção da Petrobras na Amazônia 

 As Macrodiretrizes, as Diretrizes Gerais e as Diretrizes Específicas são 

apresentadas abaixo. As Diretrizes Gerais e Específicas foram organizadas de acordo 

com as dimensões (ambiental e social) e com os temas críticos com os quais estão 

relacionadas. A aplicação das diretrizes deve considerar suas inter-relações e impactos 

cruzados segundo uma perspectiva sistêmica. 

 

Macrodiretrizes 

 

1. As variáveis ambientais, sociais e econômicas devem ser consideradas com igual 

nível de prioridade na avaliação de empreendimentos e operações na Amazônia; 

2. Todos os empreendimentos e operações devem ter como orientação básica a 

minimização da interferência nos processos naturais e etnoculturais, e a 

promoção da inclusão social; 

3. O conceito de sustentabilidade deve ser considerado em todas as etapas do ciclo 

de vida dos empreendimentos (planejamento, implementação/construção, 

operação/manutenção, descomissionamento e pós-descomissionamento). 

 

a) Diretrizes Gerais e Diretrizes Específicas 

 

Dimensão Ambiental 

 

4. Analisar criteriosamente o risco de impactos negativos ao Meio Ambiente 

associado a cada atividade e operação. 
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ENERGIA E ATMOSFERA 

 

Diretrizes Gerais 

5. Minimizar a emissão de poluentes atmosféricos através da adoção das melhores 

tecnologias que sejam técnica e economicamente viáveis. 

6. Mitigar ao máximo o impacto dos poluentes atmosféricos reduzindo a 

contribuição para o aquecimento global e os impactos locais ao meio ambiente. 

7. Minimizar o consumo de energia em todos os níveis de atividade, de forma a 

minimizar as emissões e o consumo de recursos naturais relacionados à geração 

de energia. 

 

Diretrizes Específicas 

8. Buscar a queima mínima de gás em flare na planta de produção, diminuindo as 

emissões, o consumo de recursos naturais não-renováveis e o desperdício de 

energia. 

9. Priorizar o uso de equipamentos e processos de maior eficiência energética. 

10. Buscar a utilização de energias renováveis, como energia solar, biocombustíveis 

e biomassa, considerando as potencialidades regionais. 

11. Buscar a compensação das emissões de gases de efeito estufa através de projetos 

de seqüestro de carbono e MDL. 
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RECURSOS HÍDRICOS 

 

Diretrizes Gerais 

12. Minimizar o consumo de água nas instalações, atividades e operações, 

diminuindo o consumo de um recurso natural sazonalmente escasso na região 

(água de qualidade para uso humano e industrial) e reduzindo o uso de energia e 

outros insumos necessários para o seu tratamento. 

13. Minimizar a quantidade dos efluentes líquidos lançados, bem como o seu 

conteúdo poluente, evitando os impactos nos ecossistemas aquáticos e na 

biodiversidade e a alteração das características naturais dos recursos hídricos. 

14. Reduzir o emprego de produtos químicos e priorizar alternativas ambientalmente 

mais adequadas no tratamento de efluentes e da água para consumo humano. 

 

Diretrizes Específicas 

15. Racionalizar o uso de água nos processos produtivos, priorizando o reúso de 

correntes internas e efluentes finais. 

16. Priorizar o aproveitamento da água da chuva, através de sistemas de captação, 

tratamento e armazenamento em cisternas, de forma a reduzir o consumo de 

água de mananciais e a carga no sistema de drenagem superficial. 

17. Garantir o uso sustentável da água subterrânea, de forma a proteger as possíveis 

áreas de recarga e evitar a explotação predatória dos aqüíferos. 
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RESÍDUOS E MATERIAIS 

 

Diretrizes Gerais 

18. Reduzir a geração de resíduos em todas as etapas dos processos de E&P, pelo 

uso de tecnologias mais limpas, modificação de comportamentos, equipamentos 

ou processos. 

19. Reduzir a introdução de materiais estranhos à região e priorizar a redução de 

resíduos na fonte 

20. Dar destino ambientalmente adequado para todos os resíduos gerados, 

priorizando a reutilização e a reciclagem e adotando as melhores tecnologias de 

tratamento e disposição final técnica e economicamente viáveis. 

 

Diretrizes Específicas 

21. Racionalizar a produção e distribuição de alimentos, materiais e outros insumos, 

de forma a minimizar a geração local de resíduos, aumentando o volume útil dos 

insumos transportados para a região (tratamento prévio dos produtos, por 

exemplo, evitando processamentos desnecessários no local). 

22. Priorizar a aquisição de produtos que gerem menos resíduos de embalagens, por 

meio da priorização da compra de produtos com embalagens duráveis, 

reutilizáveis e/ou recicláveis, que comportem maior volume de produto. 

23. Priorizar o tratamento e reaproveitamento local de resíduos sempre que possível, 

evitando o transporte de resíduos, minimizando o consumo de energia e a 

geração de emissões atmosféricas. 

24. Utilizar, sempre que possível, materiais, produtos e serviços regionais que sejam 

social e ambientalmente sustentáveis. 
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BIODIVERSIDADE 

 

Diretrizes Gerais 

25. Reduzir as pressões sobre os ecossistemas que resultem em impactos à 

biodiversidade ao longo do ciclo de vida de todas as atividades e operações, 

mantendo os serviços ambientais existentes. 

26. Contribuir para a definição e gestão estratégica de áreas protegidas nas áreas de 

influência da atividade de exploração e produção de óleo e gás na Amazônia, 

mediante financiamento de pesquisas para identificação de áreas prioritárias para 

a conservação e apoio na administração de áreas protegidas estabelecidas na área 

de influência das atividades. 

27. Evitar a introdução de espécies vivas estranhas à região que possam alterar a 

estrutura e funcionamento dos ecossistemas. 

 

Diretrizes Específicas 

28. Caracterizar a área de influência das atividades, identificando áreas protegidas, 

sensíveis e vulneráveis de maior relevância para conservação da biodiversidade, 

nas quais o planejamento de atividades deve ser feito considerando a 

especificidade dos ambientes e o objetivo de evitar impactos ambientais. 

29. Caracterizar a biodiversidade nas áreas de influência das atividades e criar 

mecanismos para sistematização das informações obtidas tanto nos estudos de 

avaliação de impactos como nos projetos de pesquisa e monitoramento. 

30. Reduzir a abertura de vias de acesso (estradas, trilhas e similares), minimizando 

a fragmentação de hábitats, evitando os impactos decorrentes da destruição 

direta de ambientes para a abertura de vias, bem como limitando o acesso a áreas 

intactas da floresta e o fluxo migratório (impactos secundários). 

31. Minimizar a interferência nos processos de escoamento de águas e nos fluxos de 

rios e igarapés, reduzindo o impacto nos ecossistemas aquáticos e a alteração do 

padrão de drenagem natural, prevenindo os impactos à biodiversidade e a 

formação de processos erosivos. 
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RECUPERAÇÃO DE ÁREAS IMPACTADAS 

 

Diretriz Geral 

32. Recuperar as áreas impactadas pelas atividades de E&P, buscando restabelecer a 

estrutura, funções, diversidade e dinâmica dos ecossistemas originais. 

 

Diretrizes Específicas 

33. Racionalizar a abertura de clareiras, buscando reduzir os desmatamentos e 

evitando a remoção da vegetação em áreas que não serão utilizadas 

imediatamente, minimizando o número e a área de clareiras abertas e o tempo de 

exposição de solos desprotegidos, recuperando as áreas degradadas 

imediatamente após o término das atividades realizadas no local 

34. Evitar as atividades que expõem o solo no período de maior incidência de 

chuvas, para evitar erosão e assoreamento. 

35. Utilizar espécies nativas da região para a recuperação de áreas degradadas, 

contemplando diversas espécies de cada grupo ecológico. 

36. Otimizar o escoamento superficial das clareiras com solos expostos para 

minimizar os processos erosivos e o carreamento de sedimentos para os corpos 

d’água. 

37. Otimizar a recuperação de áreas contaminadas, minimizando o transporte de 

material e o risco de contaminação de outras áreas, monitorando a sua 

recuperação ao longo do tempo. 
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INSTALAÇÕES 

 

Diretrizes Gerais 

38. Selecionar a locação de qualquer atividade, operação ou instalação buscando 

minimizar a conversão de novas áreas florestais, priorizando o uso de locais com 

menores riscos de perda de solo por processos erosivos e com menores estoques 

de biomassa. 

39. Aplicar os princípios de eco-eficiência em todo o ciclo de vida das instalações 

(concepção, projeto, construção, utilização e desmobilização). 

40. Compatibilizar as instalações com a paisagem local, minimizando a perturbação 

na harmonia cênica local. 

 

Diretrizes Específicas 

41. Priorizar, dentre os conceitos de eco-eficiência, a aplicação dos princípios da 

arquitetura bioclimática, a minimização de consumo de água e energia, a 

minimização da geração de resíduos, o uso de materiais renováveis e a 

racionalização do processo construtivo.  

42. Minimizar a extensão de áreas ocupadas, reduzindo a área de florestas 

convertidas e/ou perturbadas, por meio do aumento da densidade de ocupação e 

da otimização do planejamento de canteiros de obras e dos espaços construídos. 

 

TRANSPORTES 

 

Diretriz Geral 

43. Minimizar o transporte e deslocamento de equipamentos, materiais e pessoas, 

reduzindo o desgaste das vias, minimizando os recursos naturais e humanos 

necessários para manutenção, a abertura de clareiras para obtenção de material 

de empréstimo e os riscos e impactos relacionados ao transporte. 
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Diretrizes Específicas 

44. Buscar alternativas para a substituição do asfalto como pavimentação. 

45. Buscar formas alternativas de transporte de forma a reduzir a necessidade de 

vias pavimentadas e a fragmentação de hábitats. 

46. Minimizar o cruzamento das vias com igarapés e talvegues. 

47. Buscar soluções para as vias pavimentadas para permitir o fluxo de animais 

 

GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONTINGÊNCIA 

 

Diretrizes Gerais 

48. Aplicar as metodologias de avaliação de risco a todas as etapas dos novos 

empreendimentos ou a mudanças significativas nas operações e instalações 

existentes, subsidiando o planejamento das operações e instalações e diminuindo 

o risco de acidentes e de impactos ambientais. 

49. Garantir a prontidão de resposta a eventuais contingências, assegurando a 

imediata disponibilidade de recursos materiais, em quantidade e qualidade 

adequadas, bem como os recursos humanos capacitados. 

50. Utilizar o conhecimento adquirido na caracterização e monitoramento sócio-

ambiental no planejamento das ações de contingência. 
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b) Dimensão Social 

 

51. Promover o estreito relacionamento com as comunidades influenciadas pelas 

atividades de exploração e produção, evitando a geração ou ampliação de 

desigualdades sociais no curto, médio e longo prazo decorrentes de suas 

atividades e identificando oportunidades de contribuição das atividades da 

empresa para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, através do 

diálogo permanente com seus representantes e com a sociedade (Universidades, 

Instituições Científicas, ONGs, Órgãos Governamentais, entre outros). 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Diretrizes Gerais 

52. Estimular que a atuação da força de trabalho e de fornecedores seja 

fundamentada no respeito aos valores e conhecimentos locais e na preservação 

do patrimônio cultural, nas áreas de influência das atividades de exploração e 

produção 

53. Potencializar os benefícios resultantes da troca mútua de experiências entre a 

Petrobras e os amazônidas, agregando valor e difundindo o conhecimento 

científico, tecnológico e tradicional na região. 

 

FORÇA DE TRABALHO 

 

Diretrizes Gerais 

54. Garantir a qualidade de vida  nos locais de trabalho, aprimorando os padrões de 

habitação, alimentação, saúde, esporte, lazer, cultura e comunicação, 

promovendo a melhoria das condições de trabalho e minimizando as 

conseqüências do isolamento físico. 
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55. Possibilitar o acesso à educação continuada, aprimorando os padrões de 

formação, capacitação e desenvolvimento profissional. 

56. Otimizar o contingente de pessoal alocado às operações, transferindo atividades 

de apoio das áreas operacionais para as cidades mais próximas, quando 

aplicável, minimizando assim os impactos ambientais associados à presença 

humana e simplificando as operações de logística. 

57. Estimular e reconhecer o exercício da cidadania pelos trabalhadores das 

atividades de E&P e apoiar as iniciativas de voluntariado vinculadas à política 

de responsabilidade social da Petrobras. 

 

PÚBLICO EXTERNO  

 

Diretrizes Gerais 

58. Fomentar oportunidades de geração de trabalho e renda sustentáveis para as 

comunidades nas áreas de influência, estimulando as vocações  econômicas e 

culturais e considerando os conhecimentos tradicionais de  forma a não gerar 

dependência futura das atividades de E&P e contribuir para a fixação da 

população em seus locais de origem. 

59. Potencializar os impactos positivos das atividades de E&P sobre as condições de 

vida das populações locais, sem estimular a criação de novos núcleos urbanos. 

60. Fomentar a atuação de grupos de pesquisa em temas de interesse da Petrobras, 

contribuindo para a ampliação da fronteira do conhecimento científico, para a 

incorporação do saber tradicional e para o desenvolvimento tecnológico da 

Amazônia. 

61. Priorizar sempre que viável a contratação de fornecedores locais que atuem de 

forma sustentável, buscando dinamizar a economia local. 

62. Adotar preferencialmente soluções tecnológicas que possam ser replicadas em 

comunidades da região amazônica. 

 



200 

  

Diretrizes Específicas 

63. Instituir e manter um sistema permanente de monitoramento das condições 

sócio-econômicas e culturais dos agrupamentos humanos na área de influência 

das atividades, identificando oportunidades de melhoria no processos de E&P, 

de forma a evitar impactos sociais, culturais e econômicos negativos sobre estas 

populações. 

64. Priorizar a contratação de fornecedores de produtos e serviços que estejam 

alinhados com os princípios de sustentabilidade praticados pela E&P na 

Amazônia, influenciando-os a adotar práticas sustentáveis, compatíveis com as 

da E&P. 

 

COMUNICAÇÃO  

 

Diretrizes Gerais 

65. Divulgar de forma ampla e transparente as ações de Exploração e Produção na 

Amazônia, bem como os resultados alcançados pela aplicação das diretrizes. 

66. Estabelecer canais de comunicação para estimular a interlocução com o público 

externo.  

67. Investir nos processos de conscientização e educação ambiental buscando o 

comprometimento da força de trabalho com estas diretrizes. 
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 ANEXO II: Glossário 

 

Áreas Protegidas: Áreas definidas geograficamente, regulamentadas e administradas 

para alcançar objetivos específicos de conservação e de serviços ambientais, tais como a 

proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e do solo. 

 

Áreas Sensíveis: Áreas que apresentam menor resistência ou menor capacidade de 

retorno a um estágio mais próximo do original quando submetidas a perturbações. De 

maneira geral, incluem ambientes com elevada biodiversidade e, ainda, os que abrigam 

espécies raras, espécies endêmicas (exclusivas de determinada área) e ameaçadas de 

extinção, caracterizados pela presença de espécies de interesse econômico e sócio-

cultural e hotspots (áreas com elevada biodiversidade e sob alta pressão antrópica). 

 

Áreas Vulneráveis: Áreas passíveis de sofrer impactos potenciais devido a agentes de 

estresse tais como liberação de substâncias potencialmente nocivas no ambiente. 

 

Biodiversidade: Compreendida, de acordo com a Convenção da Diversidade Biológica, 

como “a variabilidade de organismos vivos, as interações que existem entre eles e destes 

com o ambiente. Abrange, ainda, a diversidade dentro de espécies (genética), entre 

espécies e de ecossistemas”. 

 

Grupos ecológicos de plantas: Classificação das espécies vegetais segundo o estágio 

sucessional como pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax. 

 

Hábitat: Soma total das condições ambientais de um lugar específico, que é ocupado 

por um organismo, uma população ou uma comunidade. 
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Pressões sobre ecossistemas: Influências geradas pela atividade humana que podem 

gerar impactos ambientais em diferentes graus. 

 

Público externo: Comunidades na área de influência das operações de exploração e 

produção de óleo e gás, fornecedores, instituições de pesquisa e ensino, órgãos 

governamentais, ONG’s e outras organizações da sociedade civil. 

 

Serviços Ambientais: Benefícios que o homem obtém dos ecossistemas. Incluem 

serviços de provisionamento, como água e alimentos; serviços reguladores, como 

controle de enchentes e doenças; serviços culturais, como benefícios espirituais, 

recreativos e sociais e serviços de suporte, como ciclagem de nutrientes, que mantêm as 

condições de vida na Terra. 

 


