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1. Introdução 

  
Atualmente, as organizações procuram caminhos para entender, melhorar e demonstrar o 

desempenho ambiental. Isto pode ser obtido a partir da gestão ambiental efetiva das 

atividades empresariais. 

 

Planejar, implementar, monitorar e reportar são elementos-chave nos sistemas de gestão. 

Os indicadores auxiliam o monitoramento do progresso das medidas planejadas e 

implementadas. A apropriação dos indicadores de ecoeficiência tem como objetivo 

permitir visualizar o desempenho ambiental e econômico das atividades e contribuir para 

o gerenciamento ambiental. Os indicadores são representados por uma relação 

matemática entre variáveis econômicas e variáveis ambientais.  

 

Segundo o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a eco-

eficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços a preços competitivos 

que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, ao mesmo tempo 

em que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao longo 

do ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação 

estimada da Terra. (WBCSD, 2004). 
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1.1 Contextualização do Tema 

 
A necessidade de se quantificar os impactos ambientais (efeitos) no segmento de 

transporte de gás natural e estabelecer planos que contenham ações para mitigá-los sugere 

a utilização de indicadores como instrumento de avaliação e monitoramento da 

sustentabilidade empresarial. 

 

A adoção de indicadores de ecoeficiência por parte das empresas transportadoras de gás 

natural auxiliará no planejamento de ações que contribuam na melhoria da ecoeficiência 

da empresa, permitirá verificar, registrar e controlar os impactos das atividades, além de 

reportar os resultados em relatórios anuais, demonstrando e compartilhando os mesmo 

com as partes interessadas.  

 

1.2 Situação Problema 

 

Para que a empresa caminhe rumo a sustentabilidade é necessário que medidas sejam 

tomadas e entre elas está a adoção de práticas de ecoeficiência. Para se verificar a 

viabilidade destas práticas, os resultados gerados poderão ser mensurados a partir da 

utilização de indicadores de ecoeficiência. Esta hipótese não foi adotada no estudo, mas 

cabe salientar sua importância no estudo da ecoeficiência. 

 

Outra hipótese consiste na utilização dos indicadores de ecoeficiência propostos a partir 

da metodologia desenvolvida neste estudo. Os seguintes questionamentos podem surgir 

com esta medida: Esta prática permitirá identificar os impactos ambientais inerentes às 

atividades em questão? Estes poderão ser mensurados com a utilização dos indicadores? 

A metodologia contribuirá para identificação de práticas ecoeficiêntes? Poder-se-á medir 

o consumo de recursos naturais e, caso seja necessário, adotar práticas de redução de seu 

consumo? Esta metodologia poderá ser aplicada em outras regiões? Além disto, poder-se-

á adaptá-la as demais etapas da cadeia produtiva do gás? 
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Ao mesmo tempo, para que estas medidas tenham retorno é necessário que o fluxo de 

informações não seja interrompido, que os indicadores sejam monitorados e que sejam 

realizados estudo estatístico dos mesmos, para que, futuramente eles possam ser 

conferidos, acompanhados, reportados internamente e externamente e que estes 

resultados possam ser ferramentas de previsões de possíveis cenários. 

 

Outros questionamentos motivam o estudo dos indicadores de ecoeficiência. Por 

exemplo: A cadeia produtiva de gás natural é em geral considerada pouco impactante ao 

ambiente, isto pode ser verdade se esta for comparada a cadeia produtiva do petróleo. 

Não obstante este é um segmento que também agride o ambiente, conhecer seus impactos 

ambientais e procurar mitigá-los é relevante para a sustentabilidade deste segmento 

produtivo. Portanto, a identificação destes impactos será relevante? O desempenho 

ambiental e econômico será atingido a partir da mitigação destes impactos? Estes serão 

significativos? 

 

Outra motivação para o estudo esta no fato de se verificar que as empresas do setor de 

petróleo e gás natural reportam os indicadores de forma conjunta, ou seja, são mesurados 

em conjunto com setores compatíveis da empresa. Além disto, observa-se que ainda são 

poucos indicadores de ecoeficiência reportados. Este fato poderá dificultar a prática de 

benchmark1. Desta forma, como a empresa poderá verificar o quanto seu processo está 

sendo eficiente? 

 

Além do que foi abordado anteriormente, tentar-se-á esclarecer questões pertinentes à 

utilização dos indicadores de ecoeficiência no processo de transporte de gás natural, tais 

como a utilização deste instrumento, os benefícios trazidos com sua aplicação, como 

poderão ser implementados, à forma de apropriação e a metodologia de cálculo para cada 

um dos segmentos de transporte estudado.  

 

 

                                                 
1 Avaliação com as metas estabelecidas e/ou dados históricos. Medida que permite traçar o desempenho 
anual. 
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1.3 Delimitação do Trabalho 

 
O estudo se limitará à etapa de transporte ou transmissão de gás natural, que incluem os 

segmentos de gasodutos, city gates e estações de compressão.  

 

O procedimento mais adequado seria propor indicadores de ecoeficiência para toda a 

cadeia produtiva de gás natural. Porém, isto demandaria informações adicionais que não 

poderão ser obtidas neste momento, devido à complexidade dos processos, não sendo 

necessário, a priori, estudar as demais etapas que contemplam a cadeia produtiva de gás 

natural.  

 

1.4 Objetivo 

 
O objetivo deste estudo consiste em propor indicadores de ecoeficiência, a partir de um 

estudo dos segmentos de transporte de gás natural e da qualificação e/ou quantificação 

dos respectivos impactos ambientais, que permitam acompanhar o desempenho ambiental 

e econômico do transporte de gás natural.  

 

1.5 Justificativa e Relevância 

 

Os indicadores de ecoeficiência são ferramentas para a análise e o monitoramento dos 

processos de desenvolvimento que possibilitam a empresa tornar-se mais competitiva, 

inovadora e ambientalmente responsável e sustentável. 

 

Desta forma, a gestão do meio ambiente pode assumir novas características, tornando-se 

pró-ativa, e não mais reativa, centrada nas oportunidades, buscando a integração e a 

interdisciplinaridade e não mais enfocando temas isolados. Para que isto ocorra, faz-se 

necessário o maior uso de instrumentos técnicos de controle e monitoramento ambiental, 

além do desenvolvimento e estabelecimento de uma extensa base de informações sobre o 

meio ambiente e os recursos naturais.  
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Segundo o MMA (1995), a exploração dos recursos naturais e as alterações assim 

provocadas nos principais ecossistemas brasileiros são determinadas por processos 

contemporâneos, que se caracterizam por: (i) especialização dos complexos produtivos; 

(ii) aceleração das inovações tecnológicas voltadas à exploração e à produção; (iii) 

valorização diferenciada das regiões e dos ecossistemas; e (v) crescimento sem controle 

dos impactos gerados nos ciclos de produção, em termos de magnitude, intensidade, 

escala geográfica e duração. 

 

Assim, a aceleração do crescimento econômico do país aumenta a pressão sobre os 

recursos naturais. Isto requer do planejamento e da gestão ambiental uma postura que não 

se limite à reação, mas que se volte para a análise prospectiva das conseqüências 

ambientais dessas pressões. Para tal, é essencial dispor de informações atualizadas a 

respeito da dimensão dos principais problemas ambientais, da situação de qualidade dos 

recursos naturais, seus usos e impactos, de forma sincronizada com a dinâmica dos 

processos de exploração. A informação ambiental deve, no entanto, estar disponível de 

forma simplificada e de fácil absorção pelos distintos usuários. O desenvolvimento e a 

adoção dos indicadores de ecoeficiência poderão contribuir para a ampliação da base de 

informações úteis a gestão ambiental. 

 

Diversos estudos técnicos têm apresentado revisões e análises sobre o estado da arte dos 

indicadores de ecoeficiência, principalmente aqueles que se referem à avaliação de 

desempenho das políticas ambientais no País. Estas instituições são abordadas no capítulo 

dois. 

 

Percebe-se a existência de diferenças em termos de qualidade, consciência, padronização 

e acessibilidade da informação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos 

países em desenvolvimento, além das deficiências de divulgação, há falta generalizada de 

capacidade de coleta e avaliação de dados ambientais, de modo a transformá-los em 

informação útil dificultando o monitoramento das atividades. O levantamento da 

utilização de indicadores ambientais e de ecoeficiência por parte de algumas empresas do 

setor de petróleo e gás natural é apresentado no capítulo três. 
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O monitoramento dos segmentos que compõem o transporte de gás natural, a partir do 

uso de indicadores de ecoeficiência, pode proporciona uma melhora significativa no 

processo, reduzindo a pressão sobre os recursos naturais, reduzindo os custos e tornando 

a empresa ambientalmente sustentável. 

 

1.6 Metodologia 

 

Esta dissertação se propõe a estabelecer indicadores de ecoeficiência para os segmentos 

do transporte de gás natural. Estes poderão auxiliar na avaliação da eficiência econômica 

e ambiental da operação desta atividade, além de subsidiar na busca de práticas 

ecoeficientes. 

 

A metodologia de pesquisa adotada no estudo tem caráter quantitativo, exploratório, 

bibliográfico e utiliza estudo de caso como ferramenta para validação das questões 

abordadas. 

 

1.6.1 Delimitação do Estudo 

 

As informações que subsidiaram o estudo foram desenvolvidas a partir dos seguintes 

passos: 

1. Estudo do conceito de ecoeficiência e seus respectivos indicadores; 

2.  Análise e estudo da cadeia produtiva do gás natural e dos processos associados à 

etapa de transporte; 

3.  Levantamento e avaliação da prática no uso de indicadores ambientais e de 

ecoeficiência em empresas de petróleo e gás natural e transportadoras; 

4. Estudo dos possíveis impactos inerentes à atividade de transporte de gás natural; 

5. Definição da metodologia que proponha indicadores de ecoeficiência; 

6. Aplicação da metodologia para o estudo de caso, apresentação dos resultados e 

conclusões. 

 

 25



Tais informações foram coletadas a partir de uma extensa análise crítica da literatura 

científica, composta por livros, revistas especializadas, teses e jornais, relatórios anuais 

divulgados pelas empresas e outros. 

 

1.6.2 Organização do Estudo 

 

Para atender a proposta, a dissertação é dividida nos seguintes capítulos: 

 

No capítulo dois, são pautadas as definições de ecoeficiência, desenvolvimento 

sustentável e indicadores, indicadores ambientais e de ecoeficiência. Estas definições 

colocam de forma clara a necessidade da inserção e disseminação da ecoeficiência em 

todas as empresas, atuantes em qualquer setor. Além da definição do termo, o estudo 

mostra como a idéia foi desenvolvida, que práticas as empresas podem adotar para 

otimização de seus processos e por fim, é apresentada a forma de mensuração dos 

impactos, ou seja, a aplicação dos indicadores. 

 

O terceiro capítulo aborda no cenário nacional e internacional a prática das empresas do 

setor de petróleo e gás natural e das que atuam especificamente no transporte de gás 

natural relacionadas à utilização reporte dos indicadores ambientais e/ou de ecoeficiência.  

 

O quarto capítulo apresenta um histórico do gás natural. São abordados o conceito, as 

características e especificações, propriedades, vantagens de uso e as principais etapas da 

indústria de gás natural e os segmentos que compõem a etapa de transporte de gás 

natural. As informações pautadas neste capítulo são fundamentais para a proposta final 

dos indicadores. Tendo-se conhecimento dos conceitos fundamentais do gás natural e a 

partir do estudo do processo de transporte do mesmo, pode-se estabelecer uma 

metodologia de identificação e avaliação dos possíveis impactos inerentes à atividade e 

então propor os indicadores de ecoeficiência passíveis de serem aplicados. 

 

No capítulo cinco, são apresentados os impactos ambientais inerentes à atividade de 

transporte de gás natural. Conforme comentado anteriormente, estes impactos são 
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importantes na proposta dos indicadores. São apresentados os principais impactos 

ambientais passíveis de ocorrência nas estações de compressão, nos city gates e na rede 

de gasodutos, durante o transporte de gás natural.  São apresentados também as principais 

emissões gasosas passíveis de ocorrência nestas atividades, os métodos de medição de 

fontes estacionária, não-estacionárias e emissões fugitivas, entre outras fontes cuja 

importância tem valor significativo no estudo.  

 

O capítulo seis apresenta a metodologia desenvolvida para proposição de indicadores de 

ecoeficiência para o transporte de gás natural. 

 

Para validação da metodologia proposta, esta é aplicada no estudo de caso - Rede 

Nordeste de Transporte de Gás Natural do Brasil, que pertence a Transpetro.  Este 

capítulo consolida e apresenta os resultados desta aplicação. 

 

Por fim, é efetuada conclusão dos resultados ratificando a comprovação dos objetivos 

aqui apresentados.  
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2. Ecoeficiência: Um Instrumento para a Sustentabilidade 

 

2.1 Introdução 

 
Atualmente, as empresas procuram recursos para compreender, demonstrar e melhorar o 

desempenho ambiental. Este objetivo pode ser alcançado a partir de uma gestão efetiva 

das atividades, produtos e serviços da empresa passíveis de impactar significativamente o 

meio ambiente. 

 

A sustentabilidade empresarial é o resultado da prática de políticas e mecanismos que 

visem à busca da ecoeficiência (TRIGUEIRO, 2003). 

 

São ferramentas, atualmente utilizadas, para apoiar o alcance da sustentabilidade. 

Segundo o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), a 

ecoeficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e serviços a preços 

competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, ao 

tempo que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos ao 

longo do ciclo de vida, a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação 

estimada da Terra (WBCSD, 2004). 

 

Mensurar, monitorar e reportar são elementos-chave nos sistemas de gestão ambiental. A 

inserção dos indicadores de ecoeficiência no processo de gestão ambiental além de 

auxiliar no desempenho ambiental da empresa, considerando também a sua eficiência 

econômica, presta também especial contribuição ao apontar possíveis falhas operacionais. 

 

Neste capítulo, são apresentados os principais aspectos trabalhados na literatura cientifica 

e de negócios empresariais referentes aos indicadores de ecoeficiência, são estes: 

definições de ecoeficiência, indicadores de sustentabilidade, indicadores ambientais e 

indicadores de ecoeficiência. 
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Em capítulo posterior, este referencial teórico será proposto com o objetivo de contribuir 

para desenvolver instrumentos para mensurar, monitorar e reportar, quando possível, o 

desempenho ambiental e econômico deste segmento produtivo do Brasil. 

 

2.2 Sustentabilidade Empresarial 

 
Alcançar a sustentabilidade implica em caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável. 

Este conceito surgiu da constatação de que a capacidade assimilativa dos ecossistemas e 

da regeneração dos recursos naturais ocorriam a taxas incompatíveis com o acelerado 

desgaste imposto à natureza inspirou o surgimento de um novo conceito de 

desenvolvimento, também conhecido como desenvolvimento sustentável (ODUM, 1998). 

 

A ecoeficiência é um dos conceitos a serem seguidos para alcançar a sustentabilidade 

empresarial, porém, considera dois dos seus quatro elementos, a economia e a ecologia, 

não inserindo o componente social e de inovação tecnológica (WBSCD, 2000). Portanto, 

a ecoeficiência por si só não é suficiente, sendo um dos instrumentos a ser utilizado 

objetivando o desenvolvimento sustentável. 

 

O desenvolvimento sustentável entrou definitivamente na agenda internacional a partir de 

1987, quando a United Nations World Commission on Environmental and Development 

(WCED)2 publicou o relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future), propondo 

ao mundo a adoção de um desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações de atender a suas próprias necessidades. 

Longe de reivindicar a cessação do crescimento econômico, reconhece que os problemas 

de pobreza e subdesenvolvimento não podem ser resolvidos se não ingressarmos numa 

nova era de crescimento, na qual os países em desenvolvimento desempenhem papel 

importante e colham benefícios expressivos. Desde então, muitas entidades empresariais 

estão empenhadas em adequar o conceito ao ambiente das organizações, entre elas o 

WBCSD, que congrega empresas de 30 países (WCED, 1987). 

 
                                                 
2 O WCED formou-se em 1993, composta de 21 membros, sob a presidência do ex-ministro do meio 
ambiente da Noruega, Gro Harlem Brundtland. 
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Para ser ecoeficiente, a empresa precisa conhecer o sistema natural em que realiza suas 

atividades. 

 

Uma importante contribuição das ciências que estudam os sistemas naturais à gestão 

empresarial é a noção de resilência: os limites e capacidades de um sistema de resistir a 

impactos. Ignorar a resilência do sistema natural em que opera e no qual interfere é um 

grande risco para a empresa (TRIGUEIRO, 2003). 

 

Atualmente, muitas empresas tentam mudar a maneira como divulgam informações ao 

público a aos acionistas. Inicialmente, algumas passaram a acrescentar seções sobre o 

meio ambiente em seus relatórios anuais, incorporando no mínimo uma declaração 

formal quanto à sua política ambiental. Outras foram mais longe e passaram a apresentar 

relatórios anuais separados e específicos sobre meio ambiente e sobre ações 

representativas de responsabilidade sócio-ambiental.  

 

Em agosto de 1999, a SAM, com sede em Zurique, se aliou ao Dow Jones & Company 

para criar os Índices Mundiais de Sustentabilidade da Dow Jones (Dow Jones 

Sustainability World Indexes – DJSI3 World), o primeiro grande benchmark que 

monitora o desempenho financeiro das empresas líderes em sustentabilidade em todo o 

mundo. 

 

2.2.1 Índice Dow Jones de Sustentabilidade – DJSI 
 
O DJSI fornece um índice global, racional e flexível, para assegurar e atuar como 

benchmark do desempenho dos investimentos em empresas preocupadas com a 

sustentabilidade, identificando aquelas que criam valor a longo prazo para os acionistas, 

mediante o aproveitamento de oportunidades e o gerenciamento de riscos referentes ao 

desenvolvimento econômico, ambiental e social (HOLLIDAY, 2003). 

 

                                                 
3 O DJSI é produto de uma análise de três níveis, que avalia as empresas sob o ponto de vista de 
desempenho econômico, assim como quanto aos indicadores ambientais e sociais. 
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Os Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSI World) abrangem 10% das 2,5 mil 

maiores corporações do Dow Jones World Index. Como um benchmark para 

investimentos sustentáveis na Europa, os Dow Jones STOXX Sustainability Indexes (DJSI 

STOXX) incluem 20% das empresas do Dow Jones STOXXSM 600 Index, que lideram 

em termos de consistência e perspectivas econômicas. A seleção das empresas que 

compõem os índices de sustentabilidade é feita conforme metodologia do DJSI 

Guidebooks e as análises são também submetidas à avaliação de auditores independentes 

(HOLLIDAY, 2003). 

 

As empresas que compõem o índice são reconhecidas por importantes grupos ou partes 

interessadas4 como líderes setoriais nas dimensões estratégicas ambientais, sociais e 

econômicas. Cientes da importância da informação com transparência para as partes 

interessadas o uso do índice contribui para a identificação dos lideres setoriais por meio 

de análises profundas e confiáveis e em informações de domínio público; as empresas 

participantes têm direito ao uso do rótulo “Membro do DJSI” (HOLLIDAY, 2003). 

 

A identificação das empresas para o DJSI baseia-se na avaliação da sustentabilidade 

empresarial realizada pela SAM, por meio de questionários próprios atualizados 

anualmente. Este questionário contém perguntas para o setor econômico, ambiental e 

social. A pesquisa da SAM começa com um estudo das tendências e forças específicas 

que influenciam cada setor. A utilização dessas características próprias das diferentes 

indústrias significa que a sustentabilidade não é avaliada em termos de desempenho 

passado, mas, sim, que o foco recai sobre a análise do potencial de sustentabilidade de 

cada setor e de cada empresa (HOLLIDAY, 2003). 

 

Todos os índices da família DJSI são apurados com base nas mesmas metodologias e 

critérios. Portanto, o DJSI facilita o projeto, desenvolvimento e fornecimento de índices 

de sustentabilidade personalizados; por exemplo, dispõe-se de índices referentes a 

diferentes regiões e a segmentos específicos das principais empresas voltadas para a 

                                                 
4 As partes interessadas são conhecidas como Stakeholders. 
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sustentabilidade, assim como de outros com critérios de exclusão ou expressos em 

determinadas moedas (HOLLIDAY, 2003). 

 

Cada vez mais, à medida que os investidores diversificam seus portfólios e investem em 

empresas comprometidas com a sustentabilidade, necessita-se desse tipo de análise para 

identificar as empresas que por serem sustentáveis, revelam investimentos atraentes. O 

DJSI é revisto uma vez por ano, em setembro, a fim de garantir que sua composição 

representa com precisão as principais empresas voltadas para a sustentabilidade em cada 

um dos setores que entram em sua composição (HOLLIDAY, 2003). 

 

Análise comparativa do DJGI e do DJSI World conduzida pela SAM entre janeiro de 

1997 e abril de 2002 comprova estatisticamente o desempenho superior do DJSI. As 

provas são cada vez mais convincentes no sentido de que as empresas líderes em 

sustentabilidade criam valor em longo prazo para os acionistas, orientando sua estratégia 

e gestão para aproveitar o potencial dos produtos e serviços que levam em consideração a 

sustentabilidade, ao mesmo tempo em que conseguem reduzir ou evitar os custos e riscos 

da sustentabilidade. 

 

Atualmente, a análise da SAM é aplicada por muitas instituições tradicionais, no 

gerenciamento de fundos e de derivativos. Mais de US$ 2,2 bilhões em ativos financeiros 

encontram-se sob o gerenciamento de licenciados em 12 países, em todos os continentes. 

O logotipo de membro da SAM é concedido a mais de 300 empresas participantes 

(HOLLIDAY, 2003). 

 

Muitas empresas estão anexadas ao Índice Dow Jones de Sustentabilidade5, algumas 

delas foram reportadas neste estudo. Por exemplo: Grupo Shell, TransCanadá, a Statoil 

(Energia) e BG Group. 

 

                                                 
5 A lista das empresas anexadas ao Índice Dow Jones de Sustentabilidade no ano de 2004 encontra-se no 
anexo 2 desta dissertação. 
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2.3 Conceito de Ecoeficiência  

 

O conceito de ecoeficiência envolve a definição de indicadores capazes de medir o 

desenvolvimento de um empreendimento, de maneira ambientalmente sustentável, de 

modo a atender as necessidades humanas e promover a qualidade de vida, enquanto reduz 

progressivamente os impactos ambientais e a intensidade do consumo de recursos 

naturais considerando a capacidade ambiental do planeta (WBCSD, 2000, OCDE, 1998). 

 
Conforme apresentado na seção anterior, a ecoeficiência consiste numa das ferramentas 

existentes que apóia a sustentabilidade empresarial, cujo conceito surge como uma 

resposta do mundo empresarial às cobranças contínuas de ações que contribuíssem ao 

desenvolvimento sustentável.  

 

O termo foi utilizado pela primeira vez em 1990, pelos investigadores Schaltegger e 

Sturm, na cidade de Basiléia. Porém, a idéia de que prevenir a poluição e evitar 

desperdícios com benefícios financeiros existia há, pelo menos, 15 anos.  A 3M e a Dow 

Chemicals deram início em 1975 ao programa “A Prevenção da Poluição Recompensa” 

(Pollution Prevention Pays – 3 P’s) e “A Redução dos Desperdícios Recompensa 

Sempre” (Waste Reduction Always Pays – WRAP), respectivamente (BCSD Portugal, 

2000). 

 

O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (Business Council for 

Sustainable Development (BCSD)), presidido pelo empresário suíço Stephan 

Schmidheing publicou do livro Changing Course (Mudança de Rumo). Este procurou 

desenvolver um conceito, que, ao unir melhorias ambientais e econômicas, pudesse “criar 

um negócio a partir do desafio da sustentabilidade”. Surgiu então, o conceito de 

Ecoeficiência que reunia os aspectos essenciais – progresso econômico e ambiental, 

necessários para o aumento da prosperidade econômica, a partir da utilização mais 

eficiente dos recursos e de menos emissões nocivas para o ambiente (BCSD Portugal, 

2000).   
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O Changing Course, define empresas ecoeficientes como sendo aquelas que criam 

produtos e serviços mais úteis, ou seja, aquelas que acrescentam mais valor, reduzindo 

progressivamente o consumo de recursos e a poluição.  O objetivo era mudar a concepção 

de que a indústria é parte do problema da degradação ambiental (BCSD Portugal, 2000).   

 

Assim, diversas idéias surgiram neste âmbito e em 1993, no primeiro workshop, alargado 

a diversos grupos de interesses, sobre ecoeficiência, os participantes acordaram a 

seguinte definição: “Atinge-se a ecoeficiência a partir 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”. A 

inserção da inovação tecnológica ao longo do ciclo de vida do produto6 traz benefícios às 

empresas. Possibilita que a mesma tenha resultados positivos tanto no âmbito ambiental 

quanto no econômico (BCSD Portugal, 2000).   

  

Alguns anos depois do lançamento do conceito, foi possível ao WBCSD apresentar todas 

as realizações concretizadas pelo tecido empresarial na publicação Eco-efficiency7 – The 

business link to sustainable development (Ecoeficiência – A ligação do mundo 

empresarial ao desenvolvimento sustentável) (BCSD Portugal, 2000). 

 

Além do WBCSD, outras instituições estudam a ecoeficiência, como a Agência Européia 

para o Ambiente (European Environment Agency) que define o termo como “mais bem-

estar a partir de menos recursos naturais”. A agência tem como meta utilizar os 

indicadores de ecoeficiência para mensurar o progresso rumo a sustentabilidade a nível 

macro (EEA, 2004). 

 

                                                 
6 Ciclo de vida do produto compreende um conjunto de etapas que resumidamente, podem ser classificadas 
em: necessidade do mercado, planejamento do produto, processo de projeto, produção, consumo e descarte.  
7 No Brasil escreve-se ecoeficiência. 
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A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define a 

ecoeficiência como “a eficiência com a qual os recursos ecológicos são utilizados a 

serviço das necessidades humanas” (OECD, 1994). 

 

Seguindo os princípios do WBCS, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(Environmental Protection Agency - EPA) apresenta a ecoeficiência como a habilidade 

de simultaneamente atingir os objetivos de produção e custo com qualidade e 

desempenho, reduzir impactos ambientais e conservar recursos naturais. Afirmando que a 

ecoeficiência permite às empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto de vista 

ambiental e mais lucrativas no âmbito econômico, incentivando-as a inovação e a 

competitividade (EPA, 2000). 

 

A inserção de práticas ecoeficientes na empresa é uma forma de ultrapassar o 

desempenho da concorrência. Para que a ecoeficiência seja atingida é necessário que três 

conceitos básicos sejam aplicados (BCSD Portugal, 2000): 

 

 Redução do consumo de recursos naturais: isto inclui a minimização do uso de 

energia, materiais, água e solo, promovendo a reciclagem, a durabilidade dos 

produtos e a redução dos desperdícios; 

 Redução do impacto na natureza: isto implica em redução das emissões 

atmosféricas, lançamentos de efluentes, disposição de resíduos e incentivo à 

reciclagem e ao re-uso de materiais; 

 Aumento da produtividade ou do valor do produto: significa atender clientes 

fornecendo produtos mais flexíveis, funcionais e que atendam objetivamente às 

necessidades dos clientes com menor utilização de recursos. 
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Além dos três objetivos citados, algumas empresas inserem o quarto objetivo que 

consiste na implementação de um Sistema de Gestão Ambiental8 ou de Sustentabilidade 

integrado ao Sistema de Gestão do Negocio já existente. 

 

Dentre as ações úteis para seu alcance nas empresas destacam-se 9: 

 

 Reduzir o consumo de materiais na produção de bens e serviços, ou seja, reduzir o 

uso de matéria prima; 

 Reduzir o consumo de energia e de água na produção de bens e serviços; 

 Reduzir impacto ao meio ambiente (local e global) na produção de bens e 

serviços; 

 Reduzir a dispersão de substâncias tóxicas; 

 Maximizar o uso de recursos renováveis; 

 Estender o ciclo de vida dos produtos, ou seja, prolongar a durabilidade de 

produtos; 

 Intensificar a reciclagem de materiais; 

 Agregar valor aos bens e serviços; 

 Aumentar a intensidade do serviço. 

2.3.1 Vantagens da Ecoeficiência 
 
O setor privado ao implementar a ecoeficiência tem percebido que este lhe traz os 

seguintes benefícios: 

 

 Processos Otimizados – Economia de recursos, redução de impactos e redução 

dos custos operacionais; 

 Subprodutos Revalorizados – Cooperação entre empresas para revalorizar 

subprodutos e resíduos, visando o desperdício zero; 

                                                 
8 Sistema de Gestão Ambiental – Consiste numa forma de assegurar que todos os riscos e oportunidades 
relacionados a sustentabilidade são corretamente identificados. 
9 Esta lista é uma pequena adaptação da lista divulgada pelo WBCSD. 
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 Produtos Novos e Melhores – Produtos ambientalmente aceitáveis, com melhor 

funcionalidade, objetivando maior rentabilidade e participação de mercado; 

 Mercados mais Sustentáveis – As empresas podem tornar mercados mais 

sustentáveis com inovação, por meio de alianças e troca de informações com a 

utilização do benchmark. 

 

Além das vantagens para o setor privado, a ecoeficiência pode apoiar os governos a 

conceber uma estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável. A economia e a 

qualidade de vida continuarão a crescer, enquanto a utilização dos recursos naturais e a 

poluição diminuirão (WBSCD, 2000). 

 

2.3.2 Oportunidades Ecoeficientes 
 
A busca por oportunidades ecoeficientes perpassa pelas seguintes ações: 

1. Reengenharia dos processos – Implica numa redução do consumo de recursos e 

poluição e diminuição dos custos. Mudanças no processo podem também estar 

relacionada com a atividade do fornecedor, assim como a distribuição para os clientes; 

2. Revalorização dos sub-produtos – Os rejeitos de uma determinada empresa pode ter 

valor para uma segunda. Atualmente, a Firjan (Federação das Indústrias do Rio de 

Janeiro) trabalha com a Bolsa de Resíduos, onde são colocados os rejeitos das empresas 

que participam e estas realizam trocas dos menos. Esta sinergia proporciona uma 

utilização mais eficiente dos recursos no processo, criando um beneficio financeiro 

adicional; 

3. Nova concepção dos produtos –A concepção mais simples, utiliza menos materiais, 

sendo mais fácil, posteriormente ao uso, a reciclagem; 

4. Repensar os mercados – Busca de melhores formas de atender as necessidades dos 

clientes e outros.  

 

Observa-se que as ações mencionadas podem ser implementadas por todos os 

departamentos de uma empresa, se estendendo por toda a sua cadeia de produção.  
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2.4 Avaliação e Monitoramento da Ecoeficiência 

 
A necessidade de se mensurar e quantificar a ecoeficiência resultou na inserção do termo 

“indicadores de ecoeficiência”. Fixar objetivos e monitorar o desempenho com 

indicadores são instrumentos de gestão utilizados mundialmente na área de negócios, na 

medição de ecoeficiência e outros. Os indicadores são necessários para medir o progresso 

da empresa no quesito em questão. 

 

O WBSCD reuniu orientações práticas e específicas para as empresas sobre como 

implementar a ecoeficiência, apresentando um instrumento de medição e comunicação do 

desempenho: Indicadores de Ecoeficiência. Os resultados deste trabalho foram 

publicados no relatório Measuring Eco-efficiency (Medir a Ecoeficiência), em junho de 

2000 (WBSCD, 2000). 

 

Por ser a ecoeficiência um conceito aplicado à gestão empresarial, que relaciona a 

competitividade empresarial com o desenvolvimento sustentável, pressupõe-se o 

estabelecimento de uma relação entre o desempenho ambiental e o econômico da 

empresa, a partir da combinação de dois indicadores absolutos independentes, para 

representar a relação entre a criação de valores e o respectivo impacto ambiental.  

 

Esta seção tem como objetivo introduzir o termo indicador, passando por definições e 

classificações importantes, em seguida inserir os indicadores de ecoeficiência no contexto 

deste estudo. 
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2.4.1 Indicadores 
 

Conhecido o conceito de ecoeficiência, para se chegar à definição de indicador de 

ecoeficiência é necessário pesquisar conceitos que antecedem o termo. Assim, será mais 

fácil à compreensão e futura aplicação. 

 

O termo Indicador origina-se do latim indicare, verbo que significa assimilar, estimar, 

demonstrar ou determinar. Em português, indicador significa que indica, torna patente, 

revela, propõe, sugere, expõe, menciona, aconselha, lembra. Consiste num valor que 

indica, fornece informações ou descreve um fenômeno, a qualidade ambiental ou uma 

área, significando, porém mais do que se associa diretamente ao referido valor 

(OCDE,1993). 

 

Indicador consiste numa informação útil para tomada de decisão, assim, pode-se inferir a 

qualidade de um determinado indicador pela qualidade da informação fornecida. São 

ferramentas de controle e gestão que proporcionam subsídios à tomada de decisão, com 

base em informações importantes e resumidas em declarações concisas e ilustrativas 

(CANTARINO, 2003). 

 

O indicador também pode ser definido como um parâmetro ou um valor de referência do 

parâmetro, que fornece informações acerca do fenômeno. São informações quantitativas e 

qualitativas que permitem ver a evolução segundo um ponto de vista econômico, ou 

ambiental, da eficácia e eficiência da empresa, na utilização dos recursos naturais 

(GUARNIERE, 2001). 

“Indicadores são ferramentas de informação. Eles sumarizam os dados sobre as 

complexas questões ambientais para indicar a condição geral ou tendências. Eles podem 

ser utilizados para avaliar o desempenho nacional e local, e para sinalizar questões chaves 

a serem encaminhadas a partir de intervenções políticas e outras ações”.(SUBSIDIARY 

BODY ON SCIENTIFIC, TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ADVICE, 1997). 
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Observou-se que existem muitas definições para indicadores na literatura. A utilização de 

cada um deles vai depender do que se quer reportar e o entendimento e a diferenciação 

entre eles têm extrema importância na compreensão dos indicadores de ecoeficiência.  

 

Cantarino (2003) diferencia indicador de sustentabilidade de indicador ambiental. A 

seguir são apresentadas as definições dos principais indicadores por Cantarino. 

 

1. Indicador de Sustentabilidade – Este indicador tem como objetivo evidenciar as 

políticas, as estratégias, as metas e as praticas sustentáveis das empresas. Consiste num 

resultado da análise do desempenho empresarial sob os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais. São instrumentos úteis para auxiliar na identificação de que pode ser 

possível, ao longo do tempo, alcançar as quatro dimensões da sustentabilidade 

empresarial, isto é, apresentar de forma equilibrada e eficiente, um desempenho 

econômico, tecnológico, ambiental e social.  

2. Indicador Ambiental – “Um indicador ambiental é algo que é medido regularmente 

para mostrar tendências ou mudanças no estado de um sistema, população, ou indivíduo. 

O poder de um indicador ambiental recai sobre a sua habilidade de nos informar como o 

meio ambiente está sendo cuidado” (MFE,2000).  

 

Os indicadores ambientais são importantes instrumentos para o contínuo controle e 

redução da poluição. 

 

2.5 Algumas Iniciativas de Proposição de Indicadores Ambientais 

 
A gestão do meio ambiente, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, requer que o 

monitoramento ambiental seja entendido como um instrumento de política a ser usado 

para subsidiar as análises integradas das questões complexas que associam os aspectos da 

qualidade ambiental aos vetores sócio-econômicos.  

 

Existem diversos estudos técnicos que apresentam revisões e análises sobre o estado da 

arte dos indicadores de ecoeficiência e ambientais. Podem ser entendidos como marcos 
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de referência sobre o assunto os trabalhos do WBCSD, Comunidade Européia, OCDE, 

EPA, UNCSD, CEBDS dentre outros. 

 

Segundo o WBCSD, um conjunto limitado de indicadores é útil na avaliação da 

ecoeficiência das empresas, sobretudo na comunicação para o exterior, pois um número 

exaustivo de medidas tornaria difícil a clareza e a compreensão dos relatórios publicados. 

O desenvolvimento de indicadores reflete numa melhoria da ecoeficiência.  

 

A Comunidade Européia estabelece Sistema Comunitário de Eco-gestão e Auditorias 

(EMAS). Este regulamento está em vigor desde julho de 1993. Tem estado aberto a 

participação das empresas desde abril de 1995 e foi revisto em 2000. O seu objetivo é 

favorecer a melhoria continua do desempenho ambiental das atividades industriais com 

base no compromisso das empresas na avaliação e melhoria do seu desempenho 

ambiental. A conformidade com as ISO 14000 é considerada parte do regulamento 

EMAS. Uma exigência chave das EMAS que vai além da ISO 14000, é que as empresas 

que desejam adotar o sistema devem emitir declarações ambientais que tem de ser 

verificadas de forma independente (Comunidade Européia, 2004). 

Segundo o OECD (1994), a classificação dos indicadores baseia-se nos termos Pressão 

que causa o impacto (ex: emissões de CO2), Estado indica qualidade do ambiente (ex: 

concentração de CO2) e a resposta para o impacto (ex: regulamentos que estabelecem os 

padrões de emissões de CO2, visando a redução das emissões) (CANTARINO, 2003). 

Este modelo é chamado de PER e para se utilizar o mesmo, deve-se seguir os seguintes 

passos: 

 Descrever a situação existente: a qualidade e o uso de um meio em particular ou a 

pressão atribuída à determinada atividade; 

 Descrever as respostas ambientais, isto é os programas e políticas desenvolvidas. Isto 

deve destacar três aspectos nas respostas: objetivos, ações tomadas para alcançá-los e o 

impacto resultante sobre o ambiente; 

 Avaliar as respostas, considerando sua adequação em relação aos objetivos adotados. 
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Posteriormente, o conceito PER é ampliado pela estrutura adotada pela Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNCSD), do campo dos indicadores 

ambientais para a dos indicadores de sustentabilidade. Esta modificação substitui o 

conceito de “Pressão” por “Força Motriz” para ressaltar a categoria mais ampla das 

atividades humanas, processos e padrões com impactos possíveis sobre o 

desenvolvimento sustentável (CANTARINO, 2003). 

 

A EPA expandiu a estrutura dos indicadores de PER para incluir indicadores das 

interações entre a Pressão – Estado – Resposta (EPA, 1995).  

 

Posteriormente, a Agência Ambiental Européia agregou mais duas categorias à estrutura 

(CANTARINO, 2003). 

 

No Brasil, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS), criado em 1997, vem publicando relatórios contendo os indicadores de 

sustentabilidade das empresas associadas. São apresentados os principais indicadores 

ambientais e indicadores de ecoeficiência.  

 

A implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), e a implementação de ações 

que sigam as diretrizes das normas da série ISO 1400010 também são abordagens recentes 

que contribuem para a ecoeficiência e o alcance da sustentabilidade. 

 

A implementação de SGA constitui uma ferramenta estratégica para o empresário, 

possibilitando a identificação de oportunidades de melhoria que reduzam ou minimizem 

os impactos sobre o ambiente das atividades da organização. Espera-se que esta 

ferramenta esteja sempre associada às questões de conquista de cota de mercados e de 

geração de retorno de investimento. 

                                                 
10 A International Organization for Standardization – ISO, fundada em 1947, com sede em Genebra – 

Suíça, é uma organização não governamental que congrega os órgãos de normalização de mais de 100 

países (MAIMON, 1996). 
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A ISO 14000 é a série que estabelece um padrão para a gestão ambiental das empresas, 

com o intuito de reduzir os impactos negativos de suas atividades sobre o meio ambiente. 

Esta série de normas cobre uma vasta gama de temas, desde os SGAs, às auditorias 

ambientais e qualificações dos auditores, passando pelo ciclo de vida do produto, pela 

avaliação de desempenho ambiental e pela rotulagem ecológica (MAIMON, 1996). 

 

O objetivo da ISO é estabelecer normas de gestão ambiental técnicas internacionais 

visando uniformizar parâmetros de comparação entre as empresas. Existe um objetivo 

comum de tentar com a publicação deste tipo de normas, homogeneizar conceitos, 

planear e organizar atividades, criar procedimentos que sejam reconhecidos 

internacionalmente. 

 

O desenvolvimento desta série de normas responde às exigências de mercado, 

intensificadas na década de 90, em termos de proteção ambiental, proporcionando regras 

que conduzirão ao Desenvolvimento Sustentável. 

 

Outro programa que possui abordagem semelhante ao da ecoeficiência é o Cleaner 

Production (Produção mais limpa) da UNEP (United Nations Environment 

Programme). Ambos os conceitos foram concebidos pelos programas em paralelo e 

continuam a serem desenvolvidos a partir da troca de conhecimentos e experiência. 

 

Em síntese, existem programas que se assemelham ao de ecoeficiência enquanto outros 

completam a mesma. Todos contribuindo para o atendimento dos objetivos do 

desenvolvimento sustentável. 

Os indicadores ambientais foram estruturados de diferentes formas pela ISO 14031 

(1999) e pela OECD (1994), para a aplicação na avaliação de desempenho ambiental das 

empresas e na formulação de políticas públicas, respectivamente (CANTARINO, 2003). 

A necessidade de estabelecimento de parâmetros confiáveis para a medida do 

desempenho ambiental foi atendida a partir da Norma ISO 14031 (ISO, 1999), que traz a 
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metodologia de criação de indicadores para avaliar o desempenho ambiental empresas. 

Em sua introdução, a Norma afirma que: 

“Várias organizações estão procurando caminhos para entender, demonstrar e melhorar 

seu desempenho ambiental. Isto pode ser obtido a partir da gestão efetiva dos 

componentes de suas atividades, produtos e serviços que podem impactar 

significativamente o meio ambiente. A avaliação do desempenho ambiental é o objeto 

desta Norma Internacional...” (NORMA ISO 14031, 1999). 

A Norma também estabelece metodologias de obtenção de indicadores para as 

Avaliações de Desempenho Ambiental, que são apresentados em dois grandes grupos: 

 Indicadores de Desempenho Ambiental (IDA) – subdividindo-se em Indicadores 

de Desempenho Operacional (IDO) e Indicadores de Desempenho Gerencial (IDG). 

 Indicadores de Condições Ambientais (ICA). 

A Tabela 1 mostra a definição de cada um dos indicadores ambientais conforme ISO 

14031. 

Outro programa importante que reporta indicadores e o GRI (Global Reporting 

Initiative), iniciativa internacional, criado com uma visão de longo prazo, multi-

stakeholder, que se organizam com a missão é elaborar e difundir as Diretrizes para 

elaboração de relatórios de sustentabilidade aplicáveis globalmente e voluntariamente, 

pelas Organizações que desejam dar informações sobre os aspectos econômicos, 

ambientais e sociais das suas atividades, produtos e serviços (GRI, 2000). O Quadro 1 

mostra a origem e as diretrizes do GRI. 
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Tabela 1: Indicadores Ambientais segundo Norma ISO 14.031 

Indicador Definição 

1. Indicadores de Desempenho 

Ambiental (IDA) 

Proporcionam informações sobre o 

desempenho ambiental da organização. 

1.1 Indicadores de Desempenho 

Operacional (IDO) 

Atuam tanto no final do processo, 

monitorando as emissões de poluentes, 

quanto ao longo do processo, monitorando 

parâmetros que possuam a função 

preventiva em relação à emissão de 

poluentes. Estes indicadores devem apoiar 

o planejamento, controle e monitoramento 

de todas as atividades com potencial de 

gerar impactos ambientais. 

1.2 Indicadores de Desempenho 

Gerencial (IDG). 

Fornecem informações sobre o suporte 

gerencial que apóia o desempenho 

ambiental da organização, visando à 

minimização dos impactos ambientais e à 

conservação dos recursos naturais. De 

acordo com a FEM & FEA (1997), estes 

indicadores servem como controle interno, 

mas não proporcionam informações válidas 

sobre os impactos ambientais reais da 

empresa ou setor. Os IDGs não refletem 

especificamente os impactos ambientais 

ocasionados pela empresa ou setor. 

2. Indicadores de Condições Ambientais 

(ICA) 

Descrevem as condições do meio ambiente 

em relação às atividades da organização. 

Fonte: Adaptado, Cantarino, 2003. 
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Quadro 1: Origem e Diretrizes do GRI 

A origem da GRI deveu-se a CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies11) 

em cooperação com a UNEP (United Nations Environment Programme).  As diretrizes GRI 

destinam-se a empresas que decidam realizar um relatório de sustentabilidade. As Diretrizes para 

a elaboração dos relatórios de sustentabilidade abordam os três elementos inter-relacionados da 

sustentabilidade tal como se aplicam a uma organização. São eles: 

Econômico: inclui os gastos e benefícios, produtividade do trabalho, criação de emprego, 

despesas em investigação e desenvolvimento etc. O aspecto econômico inclui a informação 

financeira e respectivas declarações. 

Ambiental: inclui os impactos dos processos, produtos, e serviços no ar, água, solo, 

biodiversidade e saúde humana. 

Social: inclui a saúde e segurança ocupacional, estabilidade do empregado, direitos humanos 

entre outros. 

As Diretrizes GRI também tem como objetivo apoiar e complementar iniciativas e acordos já 

existentes, em particular os tratados e convenções internacionais que englobam normas e métodos 

universais.  

Fonte: GRI, 2002. 

 

A Tabela 2 apresenta, em ordem cronológica, um resumo das iniciativas e dos programas 

mais importantes existentes no desenvolvimento de indicadores.  Outras organizações e 

iniciativas são pautadas na Tabela 2. 

 

 

 

                                                 
11 A CERES é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com sede em Boston, Estados 
Unidos, que engloba organizações ambientais, investidores socialmente responsáveis, investidores 
institucionais, organizações sindicais e religiosas.  
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Tabela 2: Iniciativas e Programas Existentes no Desenvolvimento de Indicadores 

 
Iniciativa ou Programa Ano Resumo 

WBCSD (World Business Council for 

Sustainable Development) 
1992 

Introduziu o conceito de ecoeficiência. Publicou 

relatórios em 2000 abordando sistemas de medição 

da ecoeficiência, utilização de indicadores de 

ecoeficiência. 

Comunidade Europeia (Sistema 

Comunitário de Eco-gestão e Auditoria – 

EMAS) 

1993 

O regulamento estabelece um sistema voluntário de 

gestão ambiental baseado em linhas normalizadas e 

em princípios existentes em toda a União Européia, 

estando aberto a todas as empresas que operam no 

setor industrial da U.E. e na Área Econômica 

Européia. 

OCDE (Organização para a Cooperação e 

o Desenvolvimento Econômico) 

 

 

1994 

Classificou os indicadores em temos de Pressão, 

Estado e Resposta. Esta organização e a UNCSD 

(Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas) trabalham com indicadores que 

descrevem o desempenho da economia nacional e 

regional em relação a sustentabilidade e/ou 

ecoeficiência.  

EPA (Agência de Proteção Ambiental – 

Enviranmental Protection Agency) 

 

1995 

A partir do escritório de planejamento e avaliação de 

políticas (OPPE), expandiu a estrutura dos 

indicadores de PER, para incluir indicadores das 

interações entre a Pressão – Estado – Resposta. 

Adicionando uma categoria de Efeitos, a estrutura 

PER torna-se PERE. 

UNCSD (Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas) 
1996 

O conceito “Força Motriz” substitui o de “Pressão”. 

CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável) 
1997 

Publica relatórios contendo os indicadores de 

sustentabilidade, ambientais e de ecoeficiência das 

empresas associadas. 

 47



Norma Internacional da ISO de Avaliação 

de Desempenho Ambiental (ADA) ISO 

14031 (International Standards 

Organization’s) e ISO 14013 

(International Standards on Envirnmental 

Performance Evaluation) 

1999 

A Norma ISO 14031 (ISO, 1999-a), foi formulada 

com o objetivo de estabelecer Avaliações de 

Desempenho Ambiental para empresas. (EPE – 

Environmental Performance Evaluation). 

 

Coligação para Economias 

Ambientalmente Responsáveis (CERES - 

Coalition for Environmentally Responsible 

Economies) com a Iniciativa Global de 

Comunicação (GRI - Global Reporting 

Initiative) 

ni12 

A GRI concentra-se no desenvolvimento de um 

formato comum para a comunicação da 

sustentabilidade das empresas. 

As diretrizes de comunicação da GRI e a abordagem 

do WBCSD foram desenvolvidas no mesmo período 

de tempo e, em parte, com o apoio das mesmas 

empresas. 

European Environmental Agency – EEA 

(Agência Européia para o Ambiente). 
ni 

A partir da inclusão de mais duas categorias deu 

origem à estrutura denominada Força-

Motriz/Pressão/Estado/Impacto/Resposta 

Canadian National Round Table on the 

Environmental and the Economy – 

NRTEE (Mesa Redonda Nacional para o 

Ambiente e Economia – Canadá) 

ni 

A NRTEE conduziu estudos-piloto sobre a forma de 

medir a ecoeficiência no mundo empresarial, 

especialmente na área de energia e materiais. A 

avaliação da NRTEE da ecoeficiência nas empresas 

apresenta os resultados dos testes de viabilidade dos 

indicadores de intensidade material e energética 

efetuadas por um pequeno grupo de grandes 

empresas.  

UNCTAD/ISAR (Padrões Internacionais 

de Contabilidade da Conferência das 

Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento - Working Group of 

International Standards and Accounting 

Reports). 

ni 

 

Estabelece formas de cálculo dos indicadores de 

ecoeficiência. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de informações obtidas nos sites.  

 

 

 

                                                 
12 Ni = data não identificada. 
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2.6 Classificação dos Indicadores Ambientais 

 

Quanto à classificação, os indicadores ambientais podem ser (CANTARINO, 2003): 

2.6.1 Indicadores Absolutos – Este indicador permite o acompanhamento e 

avaliação do atendimento aos padrões estabelecidos pela legislação ambiental. 

Estes também são absolutos e usualmente dados na forma de concentração 

mássica. Podem ser expressos em toneladas, metros cúbicos, joules, ou outra 

unidade física para um dado período de tempo, assim, eles fornecem o 

tamanho do impacto, ou o grau de qualidade ambiental. Descreve a extensão 

da poluição ambiental; 

2.6.2 Indicadores Relativos - São razões entre os indicadores absolutos do mesmo 

ou de diferentes tipos, associando informações sobre a causa, os produtos 

gerados, os valores econômicos, os recursos naturais consumidos, o 

ecossistema, as condições ambientais presentes, etc. Estes indicadores 

demonstram a eficiência ambiental da produção, a intensidade de um impacto, 

bem como o desempenho de uma determinada empresa relativa ao seu 

tamanho ou capacidade de produção (os seus valores, na maioria das vezes, 

estão associados à produção, aos custos envolvidos ou as emissões totais).  

Os indicadores relativos podem ser classificados em (CANTARINO, 2003): 

2.6.2.1 Indicador de Intensidade – A razão de intensidade expressa um impacto por 

unidade de atividade ou unidade de valor. O decréscimo da razão de 

intensidade reflete uma melhoria de desempenho; 

2.6.2.2 Indicadores Percentuais/fracionários – Pode expressar a eficiência do 

processo (Razão entre entrada e saída), perdas, percentagem de reciclagem, 

frações, etc; 

2.6.2.3 Indicador de Ecoeficiência – Relação entre o valor de um produto ou serviço 

e sua influência ambiental. O valor pode ser expresso em termos funcionais ou 

monetários. 
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A partir da definição e classificação dos tipos de indicadores ambientais existentes, 

chegou-se aos indicadores de ecoeficiência estudados e propostos no estudo de caso desta 

dissertação. A seguir estes indicadores serão definidos com maior ênfase. 

2.7 Indicadores de Ecoeficiência 

 
Como classificado anteriormente, o indicador de ecoeficiência é um indicador relativo 

que pode ser útil na compreensão e acompanhamento do desempenho ambiental do 

produto e/ou processo.  

 

A avaliação da eficiência e eficácia da implementação de medidas ecoeficientes será 

revelada a partir do uso de indicadores, que ao serem transformados em números índices 

poderão ser objeto de comparação. A partir da medição da ecoeficiência, a empresa pode 

reportar o seu desempenho global. Pode-se medir o progresso em seu desempenho 

econômico e ambiental. Uma das ferramentas deste processo consiste no uso de 

indicadores que permitem a comunicação entre os setores da empresa e com outras 

empresas, processo conhecido como benchmark. O objetivo principal consiste em 

melhorar o desempenho da atividade ou processo em questão e monitorá-lo com 

medições transparentes, verificáveis e, conseqüentemente, relevantes, tanto para os 

gestores, como para as diversas partes interessadas (WBCSD, 2004). 

 

A identificação destes indicadores é uma etapa de valor significativo no processo, uma 

vez que a meta da ecoeficiência é aprimorar o desempenho de um empreendimento e 

monitorar sua evolução, por meio de dados que sejam transparentes, capazes de serem 

obtidos e possam ser transformados em informações significativas tanto para o 

gerenciamento interno do empreendimento como para os grupos de agentes externos 

interessados. Os princípios para a determinação dos indicadores são (WBCSD, 2000, 

OCDE, 1998): 

 

 Ser relevante e significativo quanto a proteção do meio ambiente, a saúde humana 

e/ou o aprimoramento da qualidade de vida; 
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 Informar os tomadores de decisão como melhorar o desempenho do 

empreendimento; 

 Reconhecer a diversidade intrínseca de uma atividade particular; 

 Amparar a elaboração de metas e seu monitoramento; 

 Ser claramente definido, capaz de ser medido, ter transparência e ser criticável; 

 Ser compreensível e significativo a todos os grupos interessados no 

empreendimento (internos e externos); 

 Ser baseado numa avaliação das atividades do empreendimento, incluindo 

produtos e/ou serviços, com foco nas áreas sob gerenciamento direto; 

 Reconhecer aspectos relevantes relacionados as atividades externas ao 

empreendimento, envolvendo fornecedores e cliente. 

 

Os indicadores de ecoeficiência vêm sendo progressivamente incorporados pelas 

empresas, na medida em que líderes empresariais ficam conscientes de que o 

comportamento ecoeficiente, além de reduzir o impacto das atividades empresariais no 

meio ambiente, pode-se aumentar o processo produtivo.  

 

Estes indicadores podem apoiar as empresas a se direcionarem a sustentabilidade. O 

caminho se inicia a partir da utilização de indicadores ambientais, passando pelos 

indicadores de ecoeficiência e uma vez implementados estes dois, a empresa estará apta à 

adoção dos indicadores de sustentabilidade, atingindo-se a sustentabilidade (Ellenbecker, 

2001). 

 

Para a avaliação dos indicadores de ecoeficiência o WBCSD (2000) propõe uma estrutura 

com três níveis para a organização dos dados e das informações: categorias, aspectos e 

indicadores. Essa situação é consistente com a terminologia utilizada nas normas ISO 

14.000 e já foi escolhida para possibilitar a integração do conceito de ecoeficiência no 

processo de certificação ambiental dos empreendimentos. 

As categorias são grandes áreas de impacto do empreendimento ou do meio ambiente 

onde ocorre o desenvolvimento. Cada uma destas categorias tem um conjunto de 

aspectos, definidos como a forma de manifestação dos dados relacionadas a estas. Estes 
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aspectos descrevem o que deve ser medido. Indicadores são as medidas especificas de um 

aspecto individual e têm a finalidade de demonstrar desempenho. Cabe ressaltar que um 

aspecto pode ter vários indicadores (WBCSD, 2000). 

 

Podem-se identificar três categorias básicas para a classificação dos aspectos a serem 

empregados em indicadores de ecoeficiência: 

 Valor do produto ou serviço; 

 Impacto da geração do produto ou serviço no meio ambiente; 

 Impacto do uso do produto ou serviço no meio ambiente. 

 

2.7.1 Experiência da Aplicação de Indicadores de Ecoeficiência no Brasil e no 
Mundo 
 

Da bibliografia analisada, constatou-se que o tema: Indicadores de Ecoeficiência é um 

assunto novo e pouco estudado no Brasil e no mundo.  

 

Observou-se também, que as oportunidades da ecoeficiência não se limitam às empresas 

grandes e internacionais. As pequenas e médias empresas e os micro-negócios podem 

também se beneficiar com soluções ecoeficientes. Similarmente, as empresas de serviços 

podem utilizar o conceito na forma como fornecem os seus serviços e, desse modo, 

contribuir para que os clientes se tornem também mais ecoeficientes. Porém, observa-se 

que este assunto é mais estudado e aplicado em grandes empresas. 

 

A coleta de informações e dados para o desenvolvimento de indicadores de ecoeficiência 

consiste numa etapa importante no processo. Pois se tendo os indicadores, são 

necessários dados para que os mesmos sejam validados.  

 

Consultando os sites das empresas e relatórios anuais contendo indicadores ambientais, 

pode-se conhecer a situação das empresas e concluir que o número de empresas que 

utiliza indicadores ambientais e de ecoeficiência no Brasil ainda é pequeno e que as 
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empresas multinacionais apresentam um maior número de estudos e resultados na área, 

servindo, portanto, como exemplo e como comparativos. 

 

Observa-se que as empresas reportam valores de indicadores ambientais para setores em 

conjunto, raramente encontram-se valores específicos para uma determinada atividade. 

 

O levantamento das empresas de petróleo e gás natural e transportadoras de gás natural e 

os seus respectivos indicadores ambientais e/ou ecoeficiência divulgados anualmente 

serão apresentados no capítulo três desta dissertação. 

 

2.7.2 Classificação dos Indicadores de Ecoeficiência 
 
Quanto à classificação, os indicadores de ecoeficiência podem ter aplicação genérica ou 

podem ser específicos do negócio, conforme segue definição abaixo: 

 

2.7.2.1 Indicadores de Aplicação Geral ou Indicadores Essenciais 

 

Podem ser relevantes e sujeitos a uma abordagem de medição comum e serem utilizados 

por praticamente todos os negócios, ou seja, podem ser aplicáveis a qualquer empresa. 

Cada um destes indicadores diz respeito a uma preocupação ambiental global ou valor de 

negócios, onde os métodos de medição e as definições são genericamente estabelecidos. 

Além disto, estes indicadores devem atender a três critérios gerais da aplicabilidade: 

 Serem relacionados a uma preocupação ambiental global; 

 Serem relacionados com o valor do negócio; 

 Serem relevantes e representativos para a maioria dos empreendimentos; 

 Apresentarem métodos de medição estabelecidos e definições aceitas no mundo 

todo.  
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2.7.2.2 Indicadores Específicos do Negócio ou Indicadores Complementares 

 

Estes se encaixam num segundo grupo, onde cada empresa avalia o seu próprio negócio e 

determina seus indicadores específicos. A sua utilização depende da especificidade do 

negócio ou setor. São menos abrangentes na sua aplicabilidade, porém, não são 

necessariamente menos importantes que os de aplicação geral. Também são chamados de 

complementares por serem selecionados com base nas necessidades da empresa. São 

exemplares destes indicadores: 

 O total de perdas e rejeitos gerados em uma atividade; 

 O número de acidentes por unidade de tempo; 

 As emissões fugitivas de gases poluentes. 

 

O perfil do desempenho da ecoeficiência da empresa inclui os dois grupos de indicadores 

citados anteriormente. Estes indicadores dividem-se em dois subgrupos, que reúnem as 

duas eco-dimensões (economia e meio ambiente). 

  

Estes dois subgrupos são: valor do produto ou serviço e influência ambiental. A 

representação matemática e as formas de apresentação da ecoeficiência são apresentadas 

no item que segue. 

 

2.7.3 Cálculo do Indicador de Ecoeficiência 

Como mencionado anteriormente, a ecoeficiência traduz a habilidade da empresa 

melhorar seu desempenho ambiental e econômico. O indicador que representa a 

ecoeficiência pode ser expresso a partir de duas relações distintas: 
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a) Valor do produto ou serviço em relação à influência ambiental (proposta pelo 

World Business Council for Sustainable Development – WBCSD): 

 
Valor do Produto ou Serviço 

Influência Ambiental 

 

 

 

 

b)  Influência ambiental em relação ao valor do produto ou serviço (proposta pelo 

Working Group of International Standards and Accounting Reports 

(ISAR/UNCTAD)): 

 
Influência Ambiental 

Valor do Produto ou Serviço 

 

 

 

 

Tanto o valor do produto ou serviço como a influência ambiental, incluem diferentes 

indicadores que não podem ser fundidos num único número e estes podem ser medidos 

para diferentes entidades, tais como linhas de produção, unidades industriais ou empresas 

propriamente dita, etc. 

São exemplos de indicadores de aplicação genérica para o valor do produto ou serviço: 

(WBSCD, 2000): 

 Quantidade de bens ou serviços produzidos ou fornecidos aos clientes (exemplo: 

volume de gás produzido); 

 Vendas líquidas (em valor monetário); 

 Outros. 
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São exemplos de indicadores de aplicação genérica relacionados com a influência 

ambiental na criação do produto (WBSCD, 2000): 

 Consumo de energia; 

 Consumo de materiais; 

 Consumo de água; 

 Emissões de gases de efeito estufa (GEE); 

 Emissões de substâncias deterioradoras da camada de ozônio; 

 Outros. 

O WBCSD recomenda a utilização da equação apresentada no item a, pois deste modo, 

um aumento reflete uma melhoria positiva no desempenho, ou seja, seu resultado 

representa a eficiência.  

 

De forma inversa, o ISAR/UNCTAD, recomenda a equação do item b, onde os 

indicadores representarão a intensidade ambiental do impacto. 

 

No levantamento do que existe no âmbito nacional e internacional, observa-se que as 

empresas do setor de petróleo e gás natural e empresas transportadoras de gás natural 

divulgam seus indicadores de desempenho ambiental utilizando as duas equações 

propostas. Desta forma, os indicadores de ecoeficiência podem ser nomeados como 

indicadores de eficiência ou de intensidade ou representar um número, dependendo da 

fórmula de cálculo utilizada e do que se quer mensurar. Sendo um insumo do processo, 

por exemplo, consumo de água, é mais conveniente nomear o indicador como eficiência 

no consumo de água, portanto, a fórmula a ser utilizada é a proposta pelo WBCSD. Caso 

se quantifique uma emissão, este indicador deverá ser nomeado como de intensidade, 

utilizando-se a fórmula proposta pelo ISAR/UNCTAD. 

 

A tabela 3 mostra a partir das unidades e fórmulas de cálculo a diferença proporcionada 

pela inversão da equação proposta pelo WBCSD. São colocados três exemplos de 
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indicadores (eficiência, intensidade e números), baseados nos cálculos realizados para a 

Transpetro (estudo de caso desta dissertação). 

 

Tabela 3: Exemplos de Indicadores de Ecoeficiência 

 

Indicador Unidade Fórmula de Cálculo 

Eficiência no Consumo de 

Água (Fórmula sugerida 

pelo WBCSD) 

m3/m3 

∑ (Volume de gás transportado)/∑ (V água 

consumida) 

Intensidade de geração de pó 

preto (Inverso da fórmula 

proposta pelo WBCSD) 

Kg/ m3 

∑ (massa de pó preto gerado)/ ∑ (V gás 

transportado) 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, a partir do estudo realizado para Transpetro, 2004. 

Quanto às unidades em que os indicadores de ecoeficiência podem ser expressos (Tabela 

4), irá depender do aspecto que será assumido. Caso se queira representar sob um aspecto 

monetário, utiliza-se o produto/moeda. Porém, como forma de facilitar os cálculos e não 

depender de uma variável externa (moeda), é mais conveniente expressar o indicador por 

volume produzido, ou consumo material, ou saídas de efluentes e resíduos, ou seja, 

variáveis intrínsecas ao processo que podem ser manipuladas e controladas mais 

facilmente. 
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Tabela 4: Exemplo de Representações dos Indicadores de Ecoeficiência13 

Volume 
Unidades vendidas, 

volume transportado etc. 
Valor 

Monetário 
Vendas líquidas (Real, 

Dólar, etc.) 

Influência Ambiental 

(Impacto Ambiental na 

Produção) 

Saídas de efluentes e 

resíduos 
Ex: Emissão de CO2 

Consumo de Água 
Volume de água 

consumido 
Influência Ambiental 

(Impacto Ambiental no 

Uso) 
Consumo de Energia Energia Consumida 

                                                Fonte: Elaboração própria, a partir do CEBDS, 2004. 

 

                                                 
13 Estes indicadores seguem a fórmula de cálculo apresentada pelo WBCSD. 
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 3. Indicadores de Ecoeficiência e Ambientais das Empresas do Setor de Petróleo e 

Gás Natural e Empresas Transportadoras de Gás Natural 

 
Neste Capítulo será apresentado o levantamento realizado da utilização dos indicadores 

ambientais e de ecoeficiência por parte de algumas empresas do setor de petróleo e gás 

natural, estas, em sua maioria, verticalizadas, atuantes nos diversos segmentos da cadeia 

de produção do petróleo e do gás natural, a saber: exploração, produção, refino de 

petróleo e processamento de gás, transporte, distribuição e comercialização de derivados.  

 

Desta forma, cabe salientar que é grande a variedade de indicadores passíveis de serem 

utilizados. As empresas do setor de petróleo e gás pesquisadas na literatura foram a 

Petrobras, Shell Brasil, Grupo Shell , Chevron Texaco, BP e Statoil. 

 
Ao final do Capítulo, são também apresentados os indicadores ambientais e/ou de 

ecoeficiência utilizados e divulgados por empresas que atuam mais especificamente na 

indústria de gás natural. As empresas pesquisadas foram a TransCanada, a British Gas, a 

Transgás e os segmentos de transporte de gás da El Paso, da Duke Energy e da ENI. 

 

Neste levantamento são também brevemente comentadas as estratégias de gestão 

ambiental utilizadas pelas empresas pesquisadas, assim como sua forma de divulgação 

dos seus resultados de desempenho ambiental. 

 

Cabe salientar que as empresas pesquisadas são de diversas nacionalidades (Figura1), 

tendo-se buscado obter exemplos da forma de gestão ambiental praticada nos continentes 

europeu, norte-americano e sul-americano. Por não existir homogeneidade ao reportar as 

informações contidas nos relatórios anuais, serão apresentadas o que é relevante para este 

estudo. A empresa ENI apresenta maior informação comparada as demais. As empresas 

que fazem parte do Índice Dow Jones de Sustentabilidade são: Grupo BG, BP, Shell 

Canadá e Shell Transporte, Statoil, Transcanada.  
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Petrobras 

ENI 
Transgas 
BP 
Statoil 
British Gas 
 

TransCanada 
El Paso 
Duke Energy 

Chevron 
Texaco 

Figura 1: Nacionalidade das Empresas Pesquisadas 
Fonte: Elaboração própria, a partir do Atlas Geográfico, 2004 

 

3.1 Empresas atuantes no segmento de Petróleo e Gás Natural 

3.1.1 Petrobras – Brasil 
 
A Petrobras, sociedade anônima de capital aberto, atua de forma integrada e especializada 

nos seguintes segmentos relacionados à indústria de óleo, gás e energia: exploração e 

produção; refino, comercialização, transporte e petroquímica; distribuição de derivados; 

gás natural e energia.  Criada em 1953 é hoje a 15° maior empresa de petróleo do mundo, 

segundo os critérios da publicação Petroleum Intelligence Weekly. Tem como missão 

atuar de forma segura e rentável nas atividades da indústria de óleo, gás e energia, nos 

mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços de qualidade, 

respeitando o meio ambiente, considerando os interesses dos seus acionistas e 

contribuindo para o desenvolvimento do País (Relatório Petrobras, 2002). 
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A empresa possui uma Política de Proteção Industrial aplicável as suas atividades.  A 

Divisão de Engenharia de Segurança Industrial e do Meio Ambiente foi criada em 1977 e 

tem como objetivo o gerenciamento dessas funções.  

 

A Política Integrada de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) foi aprovada no início 

de 2001 pela Diretoria Executiva. Visando fornecer o suporte necessário para alcançar o 

objetivo estabelecido, foram definidos e implantados indicadores de desempenho e 

programas consistentes com as melhores práticas da indústria de energia mundial. A 

empresa vem utilizando diversos indicadores corporativos de segurança, meio ambiente e 

saúde, que são acompanhados desde 1999. Os indicadores foram determinados para 

resumir os extensos dados de SMS a um número limitado de informações significativas, 

assegurando uma rápida avaliação das melhorias e vulnerabilidades do controle ambiental 

para o processo de tomada de decisões. São realizados investimentos em SMS, estudos de 

emissões atmosféricas, redução de efluentes, cálculos de índices de vazamentos (número 

e volume), dentre outros (Amaral, 2003). 

 

Atualmente, a empresa tem aumentado a quantidade de indicadores ambientais, sociais e 

econômicos utilizados, e iniciado a utilização de indicadores de eco-eficiência. O Quadro 

2 mostra alguns dos indicadores ambientais atualmente utilizados e reportados pela 

Petrobras (Petrobras, 2003). 

 

Os principais indicadores de sustentabilidade, baseados nas Diretrizes GRI, utilizados 

pela Petrobras na área ambiental, são os relacionados à área operacional da empresa, a 

programas e/ou projetos externos e ao total dos investimentos em meio ambiente 

(Amaral, 2003). 
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 Quadro 2: Indicadores  Ambientais Utilizados e Reportados pela Petrobras 

• Investimentos em Energias Alternativas 

• Consumo de Energia 

• Consumo de Água 

• Redução de Emissões de Dióxido de Carbono 

• Redução de Emissões de Particulados 

• Volume de Vazamentos de Óleo (discriminados por 
Unidade) 

• Número de Acidentes com Vazamentos 

• Resíduos Perigosos Gerados 

• Resíduos Não Perigosos Gerados 

• Efluentes Gerados 

• Emissões de Óxidos de Enxofre 

                                                                                                                      Fonte: Petrobras, 2003. 

 

Há vários projetos dentro da empresa que visam intensificar o controle de emissões, 

vazamentos e outros impactos negativos ao meio ambiente. No ano de 2002, no item 

meio ambiente/gerenciamento do impacto ambiental, considerando os impactos 

ambientais causados por suas atividades, a empresa foi além da obrigação legal, 

produzindo análises de impacto de todos os seus processos, implementando sistemas de 

gestão ambiental padronizados e formalizados, incluindo identificação de riscos, 

estabelecimentos de metas, plano de ação, alocação de recursos, treinamento de 

funcionários e auditorias (Petrobras, 2002). Forneceu a seus consumidores/clientes 

informações detalhadas sobre danos ambientais resultantes do uso e destinação final dos 

seus produtos. 

 

Com o objetivo de prevenir e reduzir danos ambientais e melhorar seus processos de 

gestão ambiental, a Petrobras, além de investir na redução e reutilização de recursos, 

possui procedimentos para medir monitorar e auditar periodicamente os aspectos 
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ambientais significativos relacionados com consumo de recursos naturais e a com 

geração de resíduos e efluentes. 

 

Há mais de uma década, a Petrobras implantou em todas as suas unidades o Programa 

Petrobras de Conservação de Energia, que visa ao aumento da eficiência energética dos 

processos produtivos da empresa; de 1992 a 2000, o programa propiciou reduções de 

consumo da ordem de 640 milhões de metros cúbicos de gás natural e de 270 GWh no 

consumo de energia elétrica, viabilizando ainda, a não emissão de 4 milhões de toneladas 

equivalentes de dióxido de carbono (CO2), o principal gás responsável pelo efeito estufa.  

Este programa está alinhado com o conceito de ecoeficiência, pois reduz o impacto ao 

meio ambiente sem reduzir a produção da empresa (Petrobras, 2002). 

 

O controle das emissões atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), SOx 

(óxidos de enxofre), NOx (óxidos de nitrogênio), dentre outros gases, têm grande 

importância para a Petrobras. Apesar do Protocolo de Quioto , acordo que determina que 

os países desenvolvidos a reduzam em 5,2% suas emissões na atmosfera de CO2, ele já 

produz resultados positivos na medida em que as empresas estão investindo em projetos 

que visam redução de suas emissões atmosféricas. O mesmo foi ratificado e entrará em 

vigor em 2008. 

 

Outras Iniciativas Importantes Petrobras 

 

Em 2002, a ERM Brasil14 foi contratada pela Petrobras, com o objetivo de desenvolver 

um instrumento gerencial (sistema de inventário) relativo às emissões atmosféricas da 

empresa. O trabalho, atualmente em andamento, consiste em desenvolver um sistema de 

coleta, utilização e comunicação de dados que permita avaliar sistematicamente o 

desempenho ambiental da Petrobras em relação às suas emissões.  O trabalho abrange 

                                                 
14 ERM Brasil – Empresa de consultoria ambiental que presta serviços para empresas privadas e públicas. 
Joint Venture da SEMCO e Environmental Resources Management Group.  O grupo SEMCO é 
especializado na produção de bens e capital desde 1953. Atualmente o grupo é formado por 11 empresas, 
dentre elas a ERM Brasil. 
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todo o sistema Petrobras, incluindo as cinco áreas de negócios (E&P, Refino, Transporte, 

Distribuição e Internacional) em conformidade com  Termo de Referência emitido pela 

empresa. Alguns objetivos específicos do inventário são: gerar resultado consistente, 

gerar resultado com o nível de desagregação possível, avançar e permitir avanços futuros 

na metodologia utilizada (Aprofundamento da análise tecnológica) e viabilizar a 

aplicação das melhores técnicas disponíveis para redução de emissões e aumento de 

eficiência (ecoeficiência). As principais metas do sistema de inventário estão pautadas no 

Quadro 2 (ERM, 2002). 

 

Para a elaboração do inventário das emissões provenientes de efluentes gasosos, as fontes 

emissoras foram agrupadas por tipologia, apresentadas na Tabela 1, divididas por área de 

negócios da Petrobras. Sendo de nosso interesse as fontes não pontuais, pois os city gates 

apresentam os acessórios (válvulas, conexões, derivações, etc) onde podem ocorrer 

emissões fugitivas.   

 

Os poluentes contemplados neste inventario são: Material Particulado (MP), emissões 

poluentes: Dióxido de Enxofre (SO2), Óxidos de Nitrogênio (NOx), Monóxido de 

Carbono (CO), Compostos Orgânicos Voláteis (COV) e emissões de Gases de Efeito 

Estufa: Metano (CH4), Dióxido de Carbono (CO2) e Óxido Nitroso (N2O). 
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Quadro 3: Metas do Sistema de Inventário de Emissões Atmosféricas 

 

O sistema de inventário deve: 

- Quantificar de forma exata, as emissões atmosféricas da empresa em base mensal, 
semestral ou anual oferecendo a totalização das emissões para 2002 e para os anos 
subseqüentes; 

- Permitir maior controle sobre as ações de segurança, meio ambiente e saúde nos 
aspectos relativos às emissões atmosféricas; 

- Assegurar a disponibilidade de informações junto às partes interessadas sobre 
estas ações; 

- Garantir uma interface amigável para o gerenciamento de informações; 

- Agregar informações em diferentes níveis (corporativo, área de negócios, ativos e 
instalações) garantindo a confiabilidade dos resultados; 

- Estabelecer indicadores de desempenho e ferramentas de benchmark que 
apresentem resultados práticos (operações e financeiros); 

- Formatar toda a documentação gerada neste processo no SINPEP – Sistema de 
Padronização Eletrônica da Petrobras; 

- Integrar, otimizar e sistematizar o sistema de avaliação e de melhoria continua, 
considerando todos os tipos de auditoria de SMS hoje realizadas na Empresa; 

- Implementar, de acordo com as melhores práticas internacionais, uma 
metodologia para determinação de poluentes convencionais e gases de efeito 
estufa (GEE) em todas as unidades de negócio do Sistema Petrobras; e, 

- Estabelecer uma base de referência em emissões (BYE – Base Year Emissions) 
para o Sistema Petrobras de forma a permitir o estabelecimento de metas futuras 
que signifiquem o aumento da eficiência (redução de custos) e redução de 
emissões. 

Fonte: ERM, 2001. 
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Tabela 5: Tipos de Fontes no Transporte 

TIPOS DE FONTES PROCESSO 

Caldeiras 

Turbinas a Gás 

Maquinas de Combustão Interna 
Fontes de Combustão 

Fornos 

Fontes Pontuais de 

Processo 

Vents de Tanques, Fábrica de Lubrificantes/Fábrica de 

Asfalto 

Emissões Fugitivas em Equipamentos de Processos (Selos 

de bombas, válvulas, compressores, etc.) 

Emissões Fugitivas em Estação de Tratamento de 

Efluentes. 

Fontes Não Pontuais 

Operações de Carregamento/Descarga de Produtos 

Paradas/Emergências 

Atividades Não Rotineiras 

Atividades de Manutenção (limpeza de tubulações e 

equipamentos); 

Operações de Emergência (abertura de válvulas de 

segurança, paradas de emergência). 

Fontes Indiretas Consumo de Energia 

Fonte: ERM, 2001. 

 

Outro trabalho realizado para Petrobras e Transpetro - Petrobras Transporte S. A. 

contemplando também as emissões fugitivas de hidrocarbonetos das unidades 

pesquisadas, foi apresentado pela Golder Associates15. O inventário contempla emissões 

                                                 
15 A Golder Associates é uma empresa global de Engenharia e Ciências da Terra e do Meio Ambiente que 
teve seu início no Canadá em 1960 e constitui hoje um Grupo Multinacional com 80 escritórios distribuídos 
em 20 países das Américas, Europa, Austrália e Ásia, cujo corpo de funcionários detém seu controle 
acionário. 
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fugitivas16 de VOC’s (Compostos Orgânicos Voláteis), discriminando também as 

emissões de CH4 a COT’s (Hidrocarbonetos Totais não Metânicos).  

O escopo do trabalho compreende as seguintes Unidades do DTSE no Estado do Rio de 

Janeiro: 
 

 Terminal da Ilha d’Água (Baía da Guanabara); 
 Terminal da Ilha Redonda (Baía da Guanabara); 
 Terminal da Baía da Ilha Grande – TEBIG (Angra); 
 Terminal de Cabiúnas – TECAB (Macaé); 
 Terminal de Campos Elísios – TECAM (Duque de Caxias); 
 Terminal de Volta Redonda – TEVOL (Volta Redonda); 
 Estação de Japeri – ESJAP (Japeri). 

 

O relatório apresentado pela Golder consolida as informações obtidas ao longo do 

desenvolvimento dos trabalhos de levantamento e cálculo das emissões fugitivas, 

oriundas das operações realizadas nas Unidades citadas, incluindo equipamentos 

associados ao processamento de GN, transferência de produtos por tubulação e outros 

(Golder, 2003). 

 

A Primeira Etapa do trabalho consistiu numa visita a sede do DTSE/TRANSPETRO, em 

Campos Elíseos, pelos técnicos da Golder, para obtenção do maior número de dados em 

seus arquivos, necessários para o cálculo das emissões fugitivas. Posteriormente, foram 

realizados os cálculos das emissões fugitivas e elaboração dos inventários de emissões. 

 

A última etapa consistiu no preparo e apresentação da Base de Dados/Software para 

Unidades envolvidas, visando calcular as emissões de maneira rápida e segura, com 

constantes atualizações. 

 

As emissões fugitivas de equipamentos de processo como válvulas, flanges e conexões, 

selos de bombas e compressores e válvulas de alívio de pressão forem calculadas de 

acordo com as metodologias especificadas no documento: Environmental Code of 

                                                 
16 Emissões fugitivas - "Quaisquer poluentes lançados no ar ambiente, sem passar por alguma chaminé ou 
condutor para dirigir ou controlar seu fluxo" (FEEMA/PRONOL DZ 559, 1989). 
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Practice for the Measurement and Control of Fugitive VOC Emissions from Equipment 

Leaks (Golder, 2003). 

 

Para utilização da metodologia proposta nos documentos acima, foram considerados os 

seguintes equipamentos: 

 Válvulas (de bloqueio e de controle com tamanho nominal igual ou superior a 

¾”ou 1,875 cm. 

 Flanges e outras conexões; 

 Selos e bombas; 

 Selos de compressores; 

 Válvulas de alívio de pressão para atmosfera; 

 Drenos. 

 

Após levantamento de dados no campo, foram utilizados fatores de emissão fornecidos 

no documento referido acima. A Tabela 6 mostra os fatores de emissões médios para 

componentes de linha de acordo com o tipo de serviço. 

 

Tabela 6: Fatores de Emissões Médios para Componentes de Linha 

Tipo de Equipamento Tipo de Serviço Fator de Emissão para COV 
(Kg/h.fonte) 

Válvulas 0,0268 
Selos de Compressores 0,636 
Válvulas de Alívio de 
Pressão 

Gás / Vapor* 

0,16 

    *Gás/Vapor é um fluido em estado gasoso nas condições de operação dos equipamentos. 
                                                                                                                                   Fonte: Golder, 2003. 

 

Os dados sobre os componentes a serem contabilizados no cálculo das emissões fugitivas 

foram obtidos a partir das entrevistas, documentação técnica do DTSE e avaliação dos 

desenhos e fluxogramas fornecidos. 

 

A partir dos dados de contagem e utilizando-se os fatores de emissões, foram realizados 

os cálculos das emissões fugitivas das linhas de cada um dos Terminais. 
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O cálculo das emissões fugitivas das linhas depende de três fatores: tipo de produto 

transferido, número de componentes e tempo de operação das linhas.  Os cálculos foram 

baseados para operação de 24 horas por dia durante os 365 dias do ano. 

 
O relatório apresentado pela Golder conclui que de todos os Terminais avaliados, o de 

Cabiúnas é o responsável pela maior taxa de emissão.  

3.1.2 Grupo Shell – Holanda / Reino Unido 
 

O grupo Royal Dutch/Shell foi um dos pioneiros da indústria de gás natural, e atualmente 

é um dos maiores produtores mundiais deste insumo, com crescente presença no mercado 

de energia elétrica (Shell, 2004). 

 

Dentro do grupo, a Shell Gas & Power é a empresa subsidiária responsável pelo 

processamento e transporte de gás natural, uma das cinco áreas de negócios do grupo. A 

Shell Gas & Power também é a responsável pela área de geração de energia elétrica, 

fornecendo este insumo para os setores industrial, comercial e residencial (Shell, 2004). 

Especificamente em relação ao transporte de gás natural, a Shell Gas & Power possui 

gasodutos na Europa e Estados Unidos, alem de parcerias na África (Egito), América do 

Sul (Brasil e Bolívia), no Oriente Médio (Síria) e na Austrália (Shell, 2004). 

 

A questão ambiental é fortemente difundida e constantemente abordada pela empresas. 

Todas as empresas do grupo Shell estão fortemente comprometidas com os preceitos do 

desenvolvimento sustentável, o que, na prática, significa que os negócios do grupo estão 

baseados no equilíbrio de três elementos, os desempenhos econômico, ambiental e social. 

Esta abordagem também permite que projetos de longo prazo se desenvolvam em 

harmonia com as comunidades locais e com o apoio dos governos nacionais (Shell, 

2004). A Shell entende o conceito de desenvolvimento sustentável, de acordo com a 

definição convencional do Relatório Brundtland, “desenvolvimento que atende as 

necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras atenderem 

as suas próprias necessidades”(Nosso Futuro Comum, 1992). 
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Por esta razão, é feita uma extensiva consultoria quando do planejamento de um novo 

projeto, de forma a se considerar seus aspectos ambientais e sociais. Este processo 

envolve a investigação e minimização do impacto das operações na biodiversidade dos 

ecossistemas.  

A Shell esta no Índice Dow Jones de Sustentabilidade pelo segundo ano consecutivo. 

Conforme visto no capítulo dois, as empresas presentes no índice são selecionadas 

conforme a avaliação de seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. A partir 

dos índices percebe-se que a empresa Shell tem aumentado a produção de energia 

renovável em relação ao uso de recursos naturais e reduzido à emissão de carbono (Dow 

Jones, 2004). 
 

O Grupo Shell segue basicamente três diretrizes rumo ao desenvolvimento sustentável: 

integrar, nas decisões de negócios, os aspectos econômicos, ambientais e sociais; 

equilibrar prioridades de curto e longo prazo; e valorizar a opinião de todos os 

interessados nos negócios, entendendo suas expectativas e buscando formas de alinhá-las 

aos seus princípios empresariais.  

 

O grupo Shell publica anualmente um relatório de atividades onde apresenta seus 

resultados corporativos globais. O relatório contém uma seção destinada à área de saúde, 

segurança e meio ambiente, e os resultados apresentados mostram o desempenho 

ambiental da empresa em duas áreas distintas: proteção ao meio ambiente e 

gerenciamento de recursos naturais, estes últimos adequados aos preceitos da 

ecoeficiência discutidos neste estudo. Nesse sentido, o grupo Shell defende que o uso 

eficiente dos recursos naturais reduz custos de produção e respeita as necessidades das 

gerações futuras (idéia básica do conceito de desenvolvimento sustentável), de forma que 

está sempre buscando a minimização de sua utilização. Com relação a esta questão, são 

focados principalmente os seguintes pontos: 

 

1. Eficiência Energética 

A melhoria da eficiência energética da Shell (utilização de cada vez menos energia por 

tonelada de produto produzido), economiza dinheiro e reduz impactos ambientais. Nesse 
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sentido, a empresa tem buscado implementar programas que visam aumentar a eficiência 

na utilização de energia. 

 

2. Eficiência no Uso da Água 

O objetivo da empresas é utilizar cada vez menos água em seus processos, especialmente 

em locais com pouca disponibilidade hídrica. Para isto a empresa tem buscado a 

reutilização do recurso, o que também contribui para a redução do consumo de energia. 

 

3. Eficiência na Disposição de Resíduos 

De forma a reduzir a quantidade de resíduos gerados, a Shell tem buscado soluções tais 

como a venda dos mesmos como insumo para outros produtos (um bom exemplo é a 

utilização de resíduos como matéria-prima para a indústria de construção civil). 

Os indicadores atualmente reportados pela empresa são apresentados no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Indicadores  Ambientais Reportados - Grupo Shell 

• Emissões de Dióxido de Carbono 
• Emissões de Metano 
• Emissões de Outros Gases de Efeito Estufa 
• Potencial para Aquecimento Global 
• Gás queimado em Flares 
• Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis 
• Emissões de Dióxido de Enxofre 
• Emissões de Óxidos de Nitrogênio 
• Emissões de HCFC's 
• Emissões de Clorofluorcarbonos/tricloroetano/halogênios 
• Quantidade de Óleo nos Efluentes 
• Número de Vazamentos 
• Consumo de Água 
• Resíduos Não Perigosos 
• Resíduos Perigosos 
• Resíduos Totais 
• Número e valor de Multas 
• Nível de Atividade 
• Eficiência Energética 

          Fonte: Shell Group, 2003. 
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A partir da utilização dos indicadores, a Shell se propõe a atingir metas de desempenho, 

comparando os resultados obtidos ao final de um período pré-estabelecido. 

 

Os resultados dos indicadores ambientais mensurados durante os anos de 1997 e 2002 são 

mostrados na Tabela 7 e Gráficos 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

Tabela 7: Indicadores Ambientais Grupo Shell  

Indicadores 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

CO2 (milhões de 

toneladas) 
95 92 90 92 88 100 

CH4 (mil toneladas) N/C* 522 456 398 315 241 

VOC’s (mil toneladas) N/C 584 499 538 372 379 

SO2 (mil toneladas) 343 337 304 277 274 270 

NOx (mil toneladas) 230 525 218 202 213 213 

HCFC’s (toneladas) N/C 95 77 61 48 60 

CFC’s/Halogenados/ 

Tricloroetano(toneladas) 
N/C 11 12 6 5 8.1 

Vazamentos de óleo 

(mil toneladas) 
19.3 13.2 18.7 9.9 17.8 7.4 

Água (milhões de m3) N/C N/C N/C N/C 1.701 1.710 

Rejeitos totais (mil 

toneladas) 
N/C 240 272 400 445 504 

Fonte: Relatório Shell, 2002. 

*N/C: Não coletado 

 

Os resultados podem ser acompanhados a partir dos gráficos apresentados a seguir. 

 

 

 

 72



Gráfico 1: Emissões de CO2 
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Fonte: Elaboração Própria, Relatório Shell, 2004. 

 

 

 

Gráfico 2: Emissões de CH4 
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Fonte: Elaboração Própria, Relatório Shell, 2004. 

 

 

 

 

 73



Gráfico 3: Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC’s) 
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Fonte: Elaboração Própria, Relatório Shell, 2004. 

 

 

 

Gráfico 4: Emissões de Dióxido de Enxofre (SO2) 
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Fonte: Elaboração Própria, Relatório Shell, 2004. 
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Gráfico 5: Emissões de Óxidos de Nitrogênio 
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Fonte: Elaboração Própria, Relatório Shell, 2004. 

 

 

 

Gráfico 6: Emissões de CFC’s, Halogenados e Tricloroetano 
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Fonte: Elaboração Própria, Relatório Shell, 2004. 
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Gráfico 7: Vazamentos de Óleo 
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Fonte: Elaboração Própria, Relatório Shell, 2004. 

 

 

Gráfico 8: Total de Rejeitos Gerados 
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Fonte: Elaboração Própria, Relatório Shell, 2004. 
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Shell Brasil 
 
 
Segundo o Relatório de Sustentabilidade Empresarial do CEBDS (Centro Empresarial 

Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável), na Shell o gerenciamento das questões de 

saúde, segurança e meio ambiente foi estruturado a partir do Hazards Effects 

Management Process – Processo de Gerenciamento de Risco e Efeitos (SMS-MS17), 

Sistema de Gestão Integrado de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. O SMS-MS tem 

como objetivo contemplar especial atenção aos riscos de contaminação do solo e de 

lençóis freáticos, levando em conta os danos que isso possa causar às comunidades 

envolvidas. Criado com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável, implantado em 1998. Em 2001, o sistema passou por uma profunda 

reestruturação, obtendo melhoria significativas nos resultados, comparado ao ano 2000. 

O total de investimentos feitos em SMS, apenas em 2001, foi de US$ 40 milhões, dos 

quais metade foi destinado à conservação ambiental (Relatório Shell, 2001). 

 

Tento em vista que todas as suas atividades estão apoiadas no meio ambiente, a Shell 

busca continuamente novas maneiras de reduzir o impacto de suas operações, produtos e 

serviços durante toda a sua existência. O uso eficiente dos recursos naturais reduz os 

custos de produção da empresa e respeita as necessidades das futuras gerações (Relatório 

Shell, 2001). 

 

Quanto às emissões atmosféricas, a Shell monitora as emissões de gases de efeito estufa, 

dando particular atenção às emissões fugitivas de gás natural. A Shell considera a 

ecoeficiência de suas operações, buscando minimizar os impactos locais adversos 

inerentes às suas atividades. 

 

                                                 
17 O SMS-MS (Sistema Integrado de Saúde, Segurança, Segurança Patrimonial e Meio Ambiente), foi 
implementado em 1990. É um dos pilares da política corporativa da Shell mundial. A área de SMS 
desenvolve programas de conservação ambiental, desenvolvimento sustentável, e de busca por padrões 
máximos de saúde e de capacitação profissional para garantir a segurança nas operações e a proteção do 
patrimônio. 
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Também são reportados vazamentos de óleo durante seu transporte, assim como são 

realizados testes de qualidade na água, no ar e no solo afetados pelas atividades da 

empresa. O Quadro 5 apresenta os indicadores utilizados pela Shell Brasil. 

 

Quadro 5: Indicadores Ambientais Reportados - Shell Brasil 
 

• Emissão de Gases de Efeito Estufa 

• Número de Vazamentos 

• Emissões Fugitivas 

                   Fonte: Shell, 2001. 

 

3.1.3 Chevron Texaco – EUA 
 

A Chevron Texaco é uma empresa norte-americana com participação estratégica nas 

maiores e mais produtivas reservas de petróleo e gás do mundo. Garante a produção para 

o mercado atual de energia e a formação e desenvolvimento de consideráveis reservas 

para a satisfação da demanda futura. É a primeira na produção de petróleo e gás no 

Casaquistão e somente em petróleo na Indonésia e Angola. Está ainda entre as três 

maiores produtoras na Nigéria, e é a maior operadora privada da Venezuela. Tem 

operações de produção de porte considerável no resto do mundo, incluindo Mar do Norte, 

China, Argentina e na zona neutra entre Arábia Saudita e o Kuwait (Chevron Texaco, 

2004). 

 

A Chevron Texaco conta com uma política de saúde, meio ambiente e segurança (HES), 

protegendo a segurança e a saúde das pessoas e preservando o meio ambiente. Utiliza um 

gerenciamento sistemático dos assuntos relacionados a segurança e meio ambiente, para 

atingir e manter a excelência em todas as suas operações (Chevron Texaco, 2004). 

 

A empresa avalia e gerencia os riscos do meio ambiente, de acordo com os seguintes 

princípios: 
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 Cumprimento das Legislações: Verificar conformidade com a legislação, 

regulamentos, especificações técnicas e outros requisitos aplicáveis. Assegurando que os 

funcionários estejam cientes de suas responsabilidades quanto à saúde, meio ambiente e 

segurança; 

 Conservação: Conservar os recursos naturais e da empresa a partir da melhoria 

contínua de nossos processos e medição do seu progresso; 

 Controle do Produto: Gerenciar os riscos potenciais de seus produtos ao longo de 

seus ciclos de vida, considerando todas as pessoas envolvidas no processo; 

 Preservação da Poluição: Melhorar continuamente nossos processos para minimizar 

a poluição e os resíduos oriundos de nossas operações. 

A Chevron Texaco tem muitos projetos ambientais que visam a redução das emissões de 

gases que contribuem para o efeito estufa e estudos de eficiência energética. Como 

medida de aumento da ecoeficiência a Chevron Texaco propõe: 

 

 Redução das emissões dos gases de efeito estufa, em especial o metano; 

 Redução do consumo energético; 

 Redução das emissões de particulados. 

 

Recentemente, a Agência de Proteção Ambiental norte-americana (Environmental 

Protection Agency - EPA) premiou a Chevron Texaco com um Certificado de Realização 

por redução das emissões de metano e de chumbo no gás natural, contribuindo para 

amenizar o problema de mudanças climáticas ocasionado pelo efeito estufa. O prêmio foi 

dado ao programa que iniciou em 1990, cujo enfoque é de redução dos gases de efeito 

estufa liberados pelas maiores indústrias americanas. A Chevron Texaco se associou 

voluntariamente ao programa em 1995, com contribuições combinadas de 15,8 Bilhões 

pés cúbicos (Bcf) de reduções de emissões de metano. A maior parte da redução foi 

devido à utilização de novas tecnologias, além da utilização de melhores práticas de 

operação do dia-a-dia (Chevron Texaco, 2004). 
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Há também uma enorme preocupação com a redução das emissões de particulados no 

transporte e na distribuição de gás natural e para minimizar tais emissões, a empresa 

utiliza equipamentos de controle de poluição tais como: precipitadores eletrostáticos, 

ciclones, hidrociclones entre outros. Os indicadores adotados pela empresa são listados 

no Quadro 6. 

 

Anualmente a Chevron Texaco divulga no Relatório de Desempenho Corporativo o seu 

desempenho ambiental, além de resultados relativos aos programas ambientais 

implementados. 

 

Quadro 6: Indicadores Ambientais Reportados – Grupo  Chevron Texaco 
 

• Emissão de Gases de Efeito Estufa 

• Consumo Energético 

• Emissão de Material Particulado 

                    Fonte: Chevron Texaco, 2004. 

 

3.1.4 BP 
 

A BP é uma empresa inglesa que atualmente opera em mais de 100 países e ocupa 

posição de destaque no mercado de petróleo e gás. É a segunda maior empresa de 

petróleo do mundo fazendo parte do grupo seleto de empresas pertencentes ao Dow Jones 

Sustentability Index (BP, 2003).  

 

Atualmente, a questão ambiental tem grande importância para empresa. Anualmente são 

apresentados relatórios que mostram os resultados obtidos a partir da implementação de 

políticas ambientais e estes estão disponíveis no site da empresa (BP, 2003). 

 

Há uma crescente preocupação com os impactos que as atividades promovem sobre o 

meio ambiente e o investimento em pesquisa visa minimização dos mesmos. As emissões 
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de gases de efeito estufa (GEE), emissões de particulados, re-uso da água, descarte de 

resíduos entre outros, são itens importantes e que são monitorados e quantificados a partir 

da utilização de indicadores ambientais, cujos resultados são apresentados nos relatórios. 

(BP, 2003). 

 

Em 2002, houve uma redução do total de emissões gasosas de 10% (excluindo o CO2), 

devido à adoção de projetos e técnicas que viabilizaram a otimização dos processos. 

 

Freqüentemente, são feitas análises dos compostos orgânicos voláteis (VOC’s – 

Compostos Orgânicos Voláteis), substâncias que evaporam na atmosfera a baixas 

temperaturas. A maior fonte de emissões de VOC’s está no transporte e sob forma de 

emissões fugitivas resultantes de pequenos vazamentos em válvulas e outros acessórios 

da planta de processo. Normalmente estes não são fontes principais de emissões, porém, a 

eliminação de tais perdas secundárias é importante por questões de segurança, saúde e 

meio ambiente (BP, 2003). 

 

A empresa também adota os indicadores ambientais estabelecidos pelo Global Reporting 

Initiative (GRI), definido anteriormente. A seguir, são apresentados alguns dos 

indicadores ambientais atualmente utilizados pela BP: 

 

1. Materiais 

 

A geração de rejeitos está diretamente ligada ao consumo de recursos naturais e aos 

impactos ambientais associados à disposição final dos mesmos.  

São utilizadas práticas de reciclagem e re-uso dos rejeitos na empresa. Em 2002, houve 

uma diminuição de 25% do total da massa de resíduos gerados. 

 

A empresa quantifica a massa total de resíduo gerada, sendo este um indicador 

quantitativo de desempenho.  
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A BP conceitua ecoeficiência como: “Redução dos impactos ambientais a partir da 

utilização dos recursos naturais de forma sustentável e da eliminação do desperdício”(BP, 

2003). 

 

De acordo com a BP, as melhores opções de destinação final dos rejeitos por ordem de 

prioridade, são: 

 

1.1 Redução – a partir dos valores obtidos pelo indicador, adotar alternativas de 

minimização de geração. Ex: práticas de otimização do processo; 

1.2 Re-uso – verificar se o rejeito pode ser utilizado em outros processos; 

1.3 Reciclagem – verificar se o rejeito pode ser re-processado; 

1.4 Incineração – combustão do rejeito a alta temperatura. Método de alto custo 

energético; 

1.5 Aterro – o rejeito segue para aterros industriais. 

 

2. Energia 

 

A BP também investe em pesquisa na área de eficiência energética. Há investimentos na 

área de co-geração (BP, 2003). 

 

O próprio consumo energético da empresa acarreta na emissão de gases de efeito estufa, e 

como ação de mitigação, esta busca melhorar o desempenho energético de suas 

operações. Embora a empresa introduza produtos de energia renováveis, é o uso eficiente 

da energia que gera redução dos custos e maior ganho ambiental, por isto há necessidade 

de desenvolvimento de tecnologias que viabilizem ganho energético nas operações. 

 

O Consumo de Energia Primária Específico (EPE) da empresa é calculado dividindo-se o 

consumo de energia primária pela produção da unidade. Assim, além de haver um 

controle do gasto energético por unidade, pode-se realizar um trabalho de benchmark 

entre empresas (BP, 2003). 
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Como projetos futuros, a empresa está inserindo o conceito de eficiência energética em 

novas construções. Durante o ano de 2002, houve um progresso em novas tecnologias, as 

quais serão inseridas em plantas futuras, objetivando operar com maior eficiência e 

reduzir emissões de gases de efeitos estufa.  

 

A BP pretende trabalhar em parceria com outras empresas no sentido de promover o 

avanço de tecnologias eficientes, como por exemplo: a energia eólica, solar e a 

introdução de hidrogênio como combustível para área de transporte. 

 

3. Água 

 

Este recurso está presente em todos os processos da BP. As preocupações da empresa a 

este respeito incluem: acesso, qualidade e custo da água, como também os impactos 

sociais e ambientais do consumo e geração de efluentes. 

 

Em 2002, foi discutida a utilização global da água e formas sustentáveis de utilização. A 

BP tem como meta criar projetos que beneficiem as operações, as comunidades, e os 

ambientes onde opera. 

 

Também considera importante manter a qualidade da água usada nos processos, ou seja, 

retorná-la com as mesmas características de início e também não impactar águas 

subterrâneas, de lagos, rios e mares.  

 

O Quadro 7 resume os principais indicadores ambientais atualmente utilizados e 

reportados pela empresa. 
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Quadro 7: Indicadores Ambientais Reportados – BP 
 

• Emissão de Gases de Efeito Estufa 

• Consumo de Materiais 

• Consumo Energético 

• Consumo de Água 

 Resíduos Totais 

Fonte: BP, 2003. 

 

3.1.5 Statoil – Noruega 
 

A Statoil - Den Norske Stats Oljeselskap A.S. é uma empresa de petróleo internacional 

integrada, de propriedade do governo norueguês. A empresa é uma das maiores 

vendedoras de petróleo bruto do mundo, e importante provedora de gás natural para a 

Europa. Atualmente, se classifica como a maior varejista de gasolina e outros produtos de 

petróleo na Escandinávia. O grupo é o principal atuante na plataforma continental 

norueguesa, e expandiu gradualmente as operações internacionais preliminares à sua 

operação nos anos recentes, estando inclusive presente no Brasil, nas atividades de 

exploração e produção (E&P) (Statoil, 2003). 

 

A Statoil obteve um forte crescimento nas vendas de gás natural em 2002, o equivalente a 

14,7 bilhões de metros cúbicos (Statoil, 2003). 

 

A empresa possui os sistemas de saúde, meio ambiente e segurança integrado. 

Anualmente são apresentados relatórios com dados quantitativos e qualitativos das 

atividades da empresa também disponíveis nos sites da empresa (Statoil, 2003). 

  

As emissões de CO2 em toda a planta de operação em 2001 foram de 9,2 milhões de 

toneladas e em 2002 este número caiu para 8,9 milhões de toneladas, este resultado pode 
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ser verificado na Figura 2. O perfil dos anos de 1998 à 2002 pode ser observado no 

mesmo gráfico. Estes dados permitem a empresa verificar problemas nas operações 

(emissões fugitivas, entre outros) e realizar um benchmark com outros setores ou com 

outras empresas (Statoil, 2003). 

 

O mesmo pode ser observado nas emissões de NO2, assim como no total de energia 

consumido pela empresa.  Em 2001, as emissões de NO2 foram de 29,5 mil toneladas e 

em 2002 foram emitidas 26,4 mil toneladas, conforme mostra a Figura 3. Quanto ao 

consumo de energia, a redução foi de 2,1 TWh, conforme mostra a Figura 4 (Statoil, 

2003). 

 

Anualmente são apresentados relatórios contendo os resultados corporativos quantitativos 

e qualitativos de suas atividades referentes às questões de saúde, segurança e meio 

ambiente. Alguns dos últimos resultados relativos a emissões de dióxido de carbono, 

óxidos de nitrogênio e consumo de energia são apresentados a nas figuras abaixo. 

 

 

 

Figura 2: Evolução do Total de Emissões (milhões de toneladas) de Dióxido de 
Carbono (CO2) no Período de 1998 a 2002 

Fonte: Statoil, 2003. 
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Figura 3: Evolução do Total de Emissões de Óxidos de Nitrogênio (milhares de 

toneladas) no Período de 1998 a 2002 
Fonte: Statoil, 2003. 

 

 

Figura 4: Consumo Energético Total no Período de 1998 a 2002 
Fonte: Statoil, 2003. 

 
 
O Quadro 8 resume os principais indicadores ambientais atualmente utilizados e 

reportados pela empresa. 
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Quadro 8: Indicadores Ambientais Reportados – Statoil 
 

• Emissão de Dióxido de Carbono 

• Emissão de Óxidos de Nitrogênio 

• Consumo de Energia 

• Consumo de Água 

 
          Fonte: Statoil, 2003. 

 
 
 
3.2 Empresas Atuantes no Segmento de Transporte de Gás Natural 
 

3.2.1 TransCanada – Canadá 
 

A TransCanada é uma empresa canadense que atua no segmento de transporte de gás 

natural e possui uma rede de gasodutos de cerca de 39.000 km de extensão, que 

transporta a maior parte do gás produzido nas Bacias Sedimentares do oeste do Canadá, 

tanto para mercados distantes, dentro do próprio Canadá, quanto para os Estados Unidos 

(TransCanadá, 2004).  

 
Pelo segundo ano consecutivo a TransCanada foi selecionada como um membro do Dow 

Jones Sustainability World Index (DJSI). A empresa faz parte do grupo das 14 empresas 

incluídas no índice e a única na área de petróleo e gás (Dow Jones, 2004). 

 

A empresa atua no abastecimento destes mercados, que se encontram em franca 

expansão. É a principal empresa de energia na América do Norte, voltada para o 

transporte de gás natural e geração de energia. Seus negócios na área de energia somam, 

atualmente, mais de 4.700 MW sob seu controle, propriedade ou construção, instalados 

em cerca de vinte plantas de geração (TransCanadá, 2004). 
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A rede de gasodutos compreende três sistemas interligados: Alberta System, BC System e 

Canadian Mainline. 

 

A empresa possui um sistema integrado de gestão ambiental, que tem como abordagem a 

melhoria contínua de seus programas e de seu desempenho geral na área ambiental. O 

foco principal de suas preocupações é a questão das mudanças climáticas. Nesse sentido, 

a linha de ação da empresa consiste em investir no desempenho ambiental e no 

desenvolvimento tecnológico, buscando a redução da emissão de gases de efeito estufa a 

cada ano, assim como em programas de proteção ao meio ambiente (TransCanada, 2004). 

 

O Sistema de Gestão Ambiental utilizado pela TransCanada é integrado, e tem como 

objetivo a melhoria contínua do desempenho da empresa face às questões ambientais. O 

sistema é aplicado ao longo de todo o ciclo de vida dos negócios da empresa, desde a 

aquisição e desenvolvimento de projetos, passando pela construção, operação e, por fim 

às vendas (TransCanadá, 2004). 

 

O SGA possui dois aspectos principais: a estrutura e o ciclo de melhoria contínua. A 

estrutura foi elaborada de acordo com a Norma ISO 14.001, e o ciclo de melhoria 

contínua contém onze elementos, que são utilizados em conjunto com a estrutura, a saber, 

(TransCanada, 2004): 

 

Política: Visa assegurar uma direção consistente e fixar os parâmetros para a 

implementação e melhoria do SGA. 

Estrutura e Responsabilidade: Estabilizar linhas claras de contabilização e assegurar a 

comunicação a partir de toda a empresa. 

Avaliação e Gerenciamento de Riscos: Identificar riscos potenciais a fim de priorizar 

ações. 

Controle Operacional: Fornecer uma abordagem consistente para o gerenciamento das 

ações de negócios que possam ter impactos sobre a saúde e segurança dos empregados e 

sobre o meio ambiente. 
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Gerenciamento de Contratos: Avaliar o desempenho dos contratados, antes durante e 

após a finalização dos serviços. 

Preparo e Resposta a Emergências: Limitar o dano às populações, propriedades e sobre 

o meio ambiente no caso de uma situação de emergência. 

Treinamento e Conscientização: Assegurar que empregados e contratados estejam 

adequadamente preparados para gerenciar riscos à saúde, segurança e ao meio ambiente. 

Documentação e Gerenciamento de Registros: Assegurar que as informações sobre 

saúde, segurança e meio ambiente sejam disponibilizadas para os empregados e para 

entidades externas, sempre que necessário. 

Comunicação e Divulgação: Manter e melhorar a conscientização dos empregados e 

acionistas sobre o desempenho da empresa na área de saúde, segurança e meio ambiente 

– SMS. 

Auditoria de Desempenho e Revisão: Identificar e implementar medidas corretivas e 

ações preventivas, se necessário. 

 

A TransCanada define alvos principais, que, dentro do seu segmento de atividades 

fornecem o foco para o monitoramento e melhoria de seus programas, assim como para o 

aperfeiçoamento de suas atividades, e, conseqüentemente, para a melhoria contínua de 

seu desempenho ambiental. A empresa divulga anualmente os resultados de seu 

desempenho ambiental em um Relatório de Responsabilidade Social, que fornece 

também as informações relativas à saúde, segurança e, evidentemente, ações sociais. As 

últimas estatísticas de desempenho divulgadas são relativas ao ano de 2002 e contemplam 

três categorias de indicadores, mostradas no Quadro 9. 

 

Quadro 9:  Indicadores Ambientais Reportados – Transcanada 
 

• Emissão de Gases de Efeito Estufa 

• Número de Vazamentos 

• Número de Não Conformidades Regulatórias 

        Fonte: TransCanada, 2004. 
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Os indicadores utilizados na área de transporte de gas natural são detalhados a seguir. 

 

Emissões de Gases de Efeito Estufa: Os Gases de Efeito Estufa incluídos no inventário 

da TransCanada são o dióxido de carbono, metano e o óxido nitroso. As emissões de 

metano e óxido nitroso foram normalizadas para equivalentes de dióxido de carbono. A 

empresa possui diversos programas para redução das emissões de gases de efeito estufa 

em suas instalações, situados em três linhas básicas de ação: combustão limpa, melhoria 

da eficiência dos combustíveis e redução de emissões de metano, esta última relativa ao 

transporte de gás natural propriamente dito. No caso da rede de gasodutos, destaca-se o 

premiado programa de gerenciamento de emissões fugitivas de metano, que, em 2001, 

resultou numa redução de mais de meio milhão de toneladas equivalentes de dióxido de 

carbono. Cabe também salientar que o Canadá é signatário do Protocolo de Quioto, 

acordo internacional cuja meta é reduzir as emissões dos gases que provocam o 

aquecimento global. Os resultados das emissões, obtidos nos anos de 1999 a 2002 são 

apresentados na Figura 5. 
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          Figura 5: Emissão de Gases de Efeito Estufa no Período de 1999 a 2002 
Fonte: TransCanada, 2003. 
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Vazamentos: Neste item é reportado o número total de vazamentos de um produto ou 

resíduo dentro ou fora das instalações da empresa, que possam ou não representar 

impactos adversos para o meio ambiente. Os resultados obtidos nos anos de 1999 a 2002 

são apresentados na Figura 6. 
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       Figura 6: Número de Vazamentos no Período de 1999 a 2002 
Fonte: TransCanada, 2003. 

 

Não Conformidades Legais: Neste item é reportado o número de eventos possam 

resultar em uma ação de investigação por agências regulatórias ou na emissão de uma 

ordem ou multa relativa ao meio ambiente. Os resultados das não conformidades legais, 

obtidos nos anos de 1999 a 2002 são apresentados na Figura 7. 
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Figura 7: Número de Não Conformidades Legais no Período de 1999 a 2001 
Fonte: TransCanada, 2003. 

 

3.2.2 British Gas Group – Reino Unido 

 
A britânica British Gas é uma empresa de gás natural integrada, que atua nos cinco 

continentes, em todos os segmentos da indústria – exploração e produção, gás natural 

liquefeito, transporte e distribuição de gás natural e geração de energia elétrica a partir 

desta fonte. Estes cinco segmentos integrados compõem o grupo British Gas – BG Group 

(BG, 2004). 

 

Quando a indústria de gás foi nacionalizada na Grã-Bretanha, 1949, havia no país cerca 

de 1000 firmas ligadas ao setor, dos quais 959 manufaturavam gás, mas todas muito 

pequenas e fragmentadas. A nacionalização criou a base para uma indústria integrada, 

instituindo, num primeiro momento, doze Juntas Regionais do Gás. Em 1972, a Lei do 

Gás fundiu as doze Juntas e o Conselho do Gás que as vinha coordenando, formando a 

British Gas. (Santos, 2002). 

 

O transporte do gás natural é feito a partir de gasodutos ou da liquefação do mesmo e de 

seu transporte em navios. Como a atuação do grupo é muito ampla, suas preocupações 

com o meio ambiente vão desde impactos locais e de fácil gerenciamento, como a 

disposição de resíduos, até impactos de natureza global, como a emissão de gases que 
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contribuem para o efeito estufa. Os principais pontos de preocupação com o meio 

ambiente, para a British Gas, são (BG, 2004): 

 

Mudanças Climáticas – Este ponto é de especial importância na etapa de transporte do 

gás natural, em virtude das emissões fugitivas de metano. Em 2002 foi realizado um 

inventário dessas emissões que constatou que a etapa crítica é o segmento de transporte e 

distribuição do gás, conforme será visto mais adiante.  

Biodiversidade – Operações de exploração e produção de gás e os gasodutos de 

transporte são principais potenciais causadores de impactos sobre a biodiversidade. 

Qualidade do Ar – Este ponto é mais crítico na etapa de queima do gás natural para a 

geração de energia, não sendo, portanto de primordial interesse na etapa de transporte. 

 

Quanto à divulgação dos resultados, o grupo divulga anualmente um relatório específico 

sobre as questões sociais e ambientais – BG Group Social and Environmental Report. 

Entretanto, os resultados divulgados são resultados corporativos globais, não sendo 

apresentados resultados por segmento de atividades. Neste relatório são reportados os 

indicadores apresentados no Quadro 10. 
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Quadro 10: Indicadores Ambientais Reportados – Grupo BG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

• Emissão Atmosférica com Origem Discriminada: 
• Dióxido de Carbono 
• Monóxido de Carbono 
• Óxidos de Nitrogênio 
• Óxidos de Enxofre 
• Metano 
• Compostos Orgânicos Voláteis 
• Gases de Efeito Estufa 
• Origem da Emissão 
• Venting 
• Queima em flares 
• Uso de Combustível 
• Geração 
• Perdas em Transporte e Distribuição 
• Total 
• Efluentes Líquidos com Tipo Discriminado 
• Óleo 
• Água de Processo 
• Cascalho de Perfuração 
• Total 
• Resíduos Sólidos com Tipo Discriminado 
• Metal 
• Reciclado 
• Cascalho de Perfuração 
• Total 
• Uso de Energia com Fonte Discriminada 
• Gás 
• Eletricidade 
• Petróleo 

 
Fonte: BG, 2004. 

 

3.2.2.1 As Emissões Fugitivas de Metano na Cadeia Produtiva do Gás Natural 
 

Em 2002 foi desenvolvida uma ferramenta para a estimativa das emissões de gases de 

efeito estufa (foram contabilizadas as emissões de metano e gás carbônico) ao longo de 

toda a cadeia de produção e distribuição do gás natural. Esta ferramenta permitiu a 

identificação das maiores fontes de emissão destes gases, possibilitando uma estimativa 
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rápida de sua magnitude, assim como os benefícios e economia proporcionada pela 

implantação de medidas de mitigação selecionadas. Os resultados reportados são 

apresentados abaixo, na Figura 8. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Emissões Fugitivas de Metano por Atividade 
Fonte: BG Group, 2003. 

 

Conforme se pode observar, a atividade da empresa responsável pela maior parte das 

emissões fugitivas de metano é a de transporte e distribuição do gás natural (T&D). Com 

relação a esse segmento específico, as emissões do ano de 2002 são mostradas na Tabela 

8. 

Tabela 8: Emissões Atmosféricas do Segmento de Transporte e distribuição do 
Grupo BG no ano de 2002 

Emissão Atmosférica Segmento de Transporte e 
Distribuição(t) 

Dióxido de Carbono 1.834 
Monóxido de Carbono 0 
Metano 62.059 
Compostos Orgânicos Voláteis 7.212 
Gases de Efeito Estufa (t de CO2 eq.) 1.305.074 

               Fonte: BG Group, 2002. 
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3.2.3 El Paso Energy – EUA 
 

A El Paso Energy Corporation atua nos segmentos de exploração e produção de petróleo 

e gás natural, transporte de gás e geração de energia (relacionada a este combustível), 

possuindo negócios nos Estados Unidos, no Brasil e em outros paises. A empresa 

também opera plantas de energia que somam mais de 2.500 MW, localizadas na América 

do Sul, América Central, Europa e Ásia (El Paso, 2003). 

 

A empresa fornece gás e energia nos Estados Unidos, onde é a proprietária do maior 

sistema de gasodutos do país (o sistema conta com mais de 85.000 km de extensão), além 

de ser um dos maiores produtores independentes norte-americanos de gás natural (El 

Paso, 2003). 

 

De acordo com a empresa, a El Paso conduz seus negócios de forma a proteger o meio 

ambiente, a saúde e a segurança de seus empregados, clientes, empresas contratadas e o 

público em geral. O gerenciamento do meio ambiente, saúde e segurança é integrado em 

todos os negócios da empresa, e de forma a assegurar esta integração, a empresa busca 

atingir os seguintes objetivos (El Paso, 2003): 

 Avisar aos gerentes, supervisores, empregados e contratados sobre suas 

responsabilidades e medir seu desempenho regularmente; 

 Estar em conformidade total com todas as leis e regulamentos aplicáveis; 

 Projetar e operar suas instalações ao redor do mundo utilizando as práticas 

necessárias para proteger a saúde e o meio ambiente; 

 Avaliar riscos antes de iniciar ou abandonar uma nova atividade ou local; 

 Fornecer treinamento aos empregados sobre sua proteção e sobre a proteção do 

meio ambiente; 

 Participar de esforços pró-ativos para a melhoria de tecnologias, leis e 

regulamentos; 

 Monitorar e reportar seu desempenho nessa área, no sentido de verificar a 

melhoria contínua. 
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Com relação especificamente à atividade de transporte de gás, o fundamento do programa 

ambiental da El Paso é a conformidade. Diversos indicadores são utilizados para medir o 

desempenho ambiental da empresa, e os principais são relatados no Quadro 11, 

apresentado abaixo (El Paso, 2003): 

 

Quadro 11:  Indicadores Ambientais Reportados pela Área de Transporte de Gás 
Natural - El Paso 
 

• Grau de Redução de Emissões Fugitivas de Metano 
• Número de Liberações Acidentais de Metano 
• Indicadores de Conformidade Legal e Regulatória 

 
                  Fonte: El Paso Corporation, 2003. 

 

3.2.4 Duke Energy – EUA 
 

A Duke Energy é uma empresa norte-americana de gás e energia que atua nos segmentos 

de transporte e comercialização de gás natural, geração e transmissão de energia. Atua no 

mercado norte-americano, no Canadá e nos Estados Unidos e em alguns mercados 

internacionais na América Latina. Atualmente, possui negócios nos seguintes países 

latino-americanos: Bolívia, Brasil, El Salvador, Guatemala, México e Peru (Duke 

Energy, 2002).  

A Duke Energy possui várias empresas subsidiárias, e, entre elas, a responsável pelo 

transporte e armazenamento de gás natural é a Duke Energy Gas Transmission, cuja sede 

fica em Houston, Texas. Ela transporta o gás natural produzido dentro do Estados Unidos 

para outras regiões no país (nordeste, sudeste e costa do golfo) e exporta para clientes no 

Canadá. Seus clientes são empresas distribuidoras locais de gás, geradoras de energia e 

comerciantes de gás (Duke Energy, 2002). 

 

A Duke Energy Gas Transmission opera mais de 17.500 milhas de gasodutos 

interestaduais, além de possuir uma capacidade de armazenamento de gás natural 

superior a 250 bilhões de pés cúbicos, nos EUA e no Canadá. 
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A Duke Energy possui uma política ambiental voltada para a gestão de suas atividades, 

que estabelece princípios para proteger os interesses da empresa e para assegurar o 

atendimento aos compromissos com a sociedade e com o meio ambiente. A proteção e a 

responsabilidade no gerenciamento dos recursos naturais são fatores críticos para a 

qualidade de vida nas áreas de atuação da empresa, assim como para o sucesso de seus 

negócios no longo prazo.  

 

A Duke Energy monitora seu desempenho ambiental a partir da utilização de indicadores 

ambientais. Os indicadores de desempenho ambiental reportados pela Duke Energy são 

mostrados no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Indicadores Ambientais Reportados - Duke Energy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
          
 
 

                                                                                          • Número de Não Conformidades Legais 

• Volume de Vazamentos Acidentais de Óleo 
 
• Total de Resíduos Perigosos Gerados 
• Total de Resíduos Perigosos Reciclados e/ou Reutilizados 
 
• Emissão Atmosférica 
• Emissão de Dióxido de Carbono 
• Emissão de Óxidos de Enxofre 
• Emissão de Óxidos de Nitrogênio 
 
• Indicadores de Conformidade Legal 

• Gastos com Não Conformidades Legais 
 
 
 

Fonte: Duke Energy, 2002. 
 

 

A Duke Energy publica anualmente um relatório sobre Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente desde 1999, onde divulga os resultados de seu desempenho. Na maior parte 

dos casos, os indicadores são reportados de forma corporativa, isto é, todas as 
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subsidiárias reportam seus dados em conjunto. O último relatório disponível para 

consulta é o referente ao ano de 2002 (Duke Energy, 2002). 

 

No caso das emissões atmosféricas, os resultados são apresentados separadamente para o 

segmento de geração de energia e para o segmento de transporte e processamento de gás 

natural. Com relação ao segmento de transporte e processamento de gás (os dados 

referentes a ambas as etapas estão reportados em conjunto), os últimos resultados 

divulgados pela empresa são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Emissões Atmosféricas da Etapa de Processamento e Transporte de Gás 
Natural da Duke Energy referente aos Anos de 2000, 2001 e 2002 
 

Emissões / Ano 2000 (103 t) 2001 (103 t) 2002 (103 t) 

CO2 6.265 9.019 12.897 

SO2 2 13 6 

NOx 53 86 95 

Fonte: Duke Energy, 2002. 

 

3.2.5 Galp – Portugal 
 

Constituída em Abril de 1999, a Galp Energia é a holding responsável pela reestruturação 

do setor energético em Portugal, nas áreas do petróleo e do gás natural, detendo 100% da 

Petrogal18 (com atividade na produção e exploração de petróleo e na refinação e 

comercialização de produtos petrolíferos) e 100% da GDP - Gás de Portugal (que se 

dedica à importação e transmissão de gás natural, a partir da Transgás, e à distribuição de 

gás natural a partir de seis distribuidoras regionais) (Galp, 2004). 

 

                                                 

18 A Petróleos de Portugal, EP - Petrogal foi criada à 25 anos ( 1976)  na seqüência da nacionalização, 
ocorrida em 1975 e subsequente fusão de quatro empresas petrolíferas: Sonap, Sacor, Cidla e Petrosul. 
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As principais atividades da empresa baseiam na utilização de recursos naturais não 

renováveis, petróleo e gás natural. A estratégia de meio ambiente da Galp Energia, se 

baseia na Proteção Ambiental, a partir do cumprimento da legislação e do levantamento e 

avaliação das atividades das empresas, com o objetivo de identificar os potenciais 

problemas ambientais, prevenir e/ou amenizar os impactos sobre o meio ambiente, de 

modo a introduzir Sistemas de Gestão Ambiental (Galp, 2004). 

 

Em consonância com os preceitos do desenvolvimento sustentável, a empresa estabeleceu 

um compromisso de melhoria contínua da qualidade dos seus processos, produtos e 

serviços, do seu desempenho ambiental e da segurança das pessoas e bens.  

 

A empresa também investe no setor de gás natural e no desenvolvimento de tecnologias 

mais eficientes para o uso da energia, assim como no desenvolvimento e comercialização 

de fontes alternativas, buscando criar uma cultura voltada para a inovação e melhoria 

contínua de todas as suas atividades e processos. 

 

São apresentados no Quadro 13 alguns indicadores ambientais atualmente reportados pela 

Galp. 

Quadro 13: Indicadores Ambientais Reportados - Galp Energia 

• Emissões de Dióxido de Carbono 
• Emissões de Dióxido de Enxofre 
• Emissões de Materiais Particulados 
• Consumo de água doce (somente para as refinarias) 
• Volume de Efluentes Gerados (somente para as refinarias) 
• Volume de água reutilizada (somente para as refinarias) 
• Geração de resíduos perigosos 
• Geração de resíduos não perigosos 
• Despesas significativas com segurança e meio ambiente 
• Investimento em Políticas de Desenvolvimento Sustentável 
• Investimento em Novas Fontes de Energia 
• Desenvolvimento e comercialização de Fontes alternativas 

Fonte: Elaboração própria, (2004), a partir do site da Galp energia, 2004. 
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Quanto à divulgação dos resultados, anualmente, a Galp publica um Relatório de 

Ambiente, Saúde e Segurança, que apresenta seu desempenho na área ambiental. Os 

indicadores ambientais são reportados, na maior parte dos casos, de forma corporativa. 

Os indicadores de emissões atmosféricas são reportados separadamente para as refinarias 

e parques de armazenamento, sendo divididas em emissões de processo e emissões de 

grandes equipamentos de combustão – GIC’s. 

 

A Figura 9 mostra os últimos resultados apresentados pela Galp Energia, e referentes ao 

ano de 2001. 
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Figura 9: Indicadores de Emissões Atmosféricas da Galp Energia em 2001 

Fonte: Galp Energia, 2002. 
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3.2.6 Transgás – Portugal 
 

A Transgás é uma empresa transportadora de gás natural. O grande fornecimento é 

proveniente da Argélia, jazidas Hassi R’Mel cujo gás é transportado, no estado gasoso, 

em gasoduto, a partir do norte da África até Tanger, de onde atravessa o estreito de 

Gibraltar (ver Quadro 14), entrando na Península Ibérica em Tarifa. O percurso na 

Espanha, para o consumo português, é feito próximo a Badajoz sendo o ponto de entrega, 

próximo a Campo Maior onde se inicia o gasoduto da Transgás. 

 

A rede de transporte é construída em tubo de aço de alta resistência, enterrado, preparado 

para suportar pressões de 84 bar e resistir a ações provenientes de corrosão, por medidas 

passivas, revestimentos, ou por medidas ativas, proteção catódica. O diâmetro do tubo 

varia entre 700 e 500 mm e o monitoramento contínuo do transporte é feito por vigilância 

programada por recursos terrestres ou aéreos. 

 

Em termos de segurança passiva, e em função da localização do gasoduto, áreas rurais, 

industriais ou urbanas, a empresa adota medidas que objetivam aumentar a resistência a 

eventuais agressões. Uma delas consiste na variação de espessura da parede dos tubos, ou 

o envolvimento dos mesmos em mangas adicionais especificas, dependendo do percurso 

feito pelo gasoduto. As instalações da Transgás, e nomeadamente as do sistema de 

transporte, integram: 

 

1. As administrativas, em Bucelas; 

 

2. A rede de Gasodutos; 

 

3. As Estações de válvulas de seccionamento BV - Instaladas ao longo do gasoduto têm 

por função o seccionamento e despressurizarão de troços de tubagem, numa eventual 

situação de emergência ou em operações de manutenção.  
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A localização das BV’s é feita em função da densidade populacional. Além deste critério 

prioritário, a localização das BV’s teve em consideração a necessidade de purga pela 

chaminé de descarga, e o acesso fácil do pessoal. Como medida de mitigação de 

eventuais emissões fugitivas e em função dos mesmos parâmetros de densidade 

populacional, à distância entre as válvulas de seccionamento BV varia entre 10 e 30 Km. 

As estações são implantadas em terrenos, são vedadas como prevenção de intrusão e são 

visitadas periodicamente pelo pessoal de manutenção e vigilância. Dispõem de um 

pequeno edifício onde se encontra instalado o equipamento de monitoramento e controle 

do sistema 

 

4. As Estações de Derivação ou Junção (JCT) - Instaladas na linha principal do 

gasoduto nos pontos de onde partem, ou se assume poderem vir a partir, as derivações e 

os ramais de ligação às redes de distribuição local. 

Algumas das JCT têm capacidade para emissão e recepção de pigs (sistemas de 

manutenção) e, genericamente, são dotadas de um by pass o que permite a purga 

independente de qualquer dos troços adjacentes, bem como o abastecimento de gás a duas 

das três linhas, independentemente da terceira estar ou não purgada.  

 

5. As Estações de Redução de Pressão e de Medida (GRMS) - Estas estações 

antecedem uma rede de baixa pressão, quer seja de uma distribuidora, quer seja de um 

cliente direto da Transgás. 

A sua principal função é reduzir e regular a pressão do gás na transferência do gasoduto 

principal, ou do ramal, para a rede de distribuição ou alimentação local, bem como medir 

o fornecimento do gás. Complementarmente têm implantado ou um edifício ou um 

contentor, onde se encontra instalado o sistema de redução e medida e o equipamento de 

monitoramento e controle do sistema. 

As principais unidades funcionais de uma GRMS são: 

 Sistema de filtragem para a retenção de partículas; 

 Aquecedor; 

 Redutor de pressão; 
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 Medidor de gás e analisador de segurança: unidade que determina o volume de 

gás entregue ao consumidor e, simultaneamente, tem funções associadas com a 

segurança local do sistema; 

 Odorizador, componente do sistema que tem por finalidade introduzir no fluxo de 

gás, a jusante da redução e medição, o agente odorizante, obrigatório na 

distribuição local. 

 

Quanto as questões ambientais, de acordo com a legislação em vigor cada projeto de 

construção de rede primária (pressão de serviço entre 4 bar e 20 bar) foi acompanhado de 

uma análise de incidência ambiental (denominado Estudo ou Avaliação de Impacto 

Ambiental).  

 

Os impactos negativos decorrem da escolha do traçado das redes de transporte e de 

distribuição de Gás Natural. Os pontos mais analisados pelos estudos realizados durante a 

fase de construção dos gasodutos são: a correta utilização do solo, a preservação da 

reserva agrícola e da reserva ecológica nacional, a alteração da paisagem e do patrimônio 

arqueológico, a qualidade do ar, seguidos pelos impactos nos níveis de ruído e nos 

recursos hídricos. 

 

Durante a fase de operação, muitos estudos analisam os impactos positivos gerados com a 

criação de empregos e os negativos gerados devido à alteração da qualidade do ar e 

aumento do nível de ruído. 

Os resultados relativos a Transgas são reportados de forma consolidada junto aos 
resultados das demais unidades de negócio da Galp Energia. 

 

3.2.7 ENI – Itália 
 

A ENI é uma empresa internacional com sede na Itália que opera na atividade de petróleo 

e gás natural, geração de energia elétrica, engenharia e construção e petroquímica. Os três 

principais setores são: exploração e produção, gás e energia e refino e marketing. Está 

presente em cerca de 70 países e no Brasil é representada pela empresa Agip (ENI, 2003). 
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O setor de gás e energia compreende o transporte de gás a longa distância e grandes 

profundidades, co-geração e geração distribuída utilização de novas tecnologias, como a 

utilização de hidrogênio. Os objetivos deste setor no âmbito ambiental são: 

 Utilização de gás natural num sistema energético sustentável; 

 Expansão de possíveis técnicas de melhor utilização do gás; 

 Promover o uso do gás natural reduzindo o impacto de suas atividades. 

 

Na área de gás natural, a empresa opera nas atividades de transporte, distribuição e venda 

de gás natural. Cerca de 31,3% do transporte de gás realizado pela empresa é de origem 

offshore (47,8 Mt de gás, petróleo e produtos petroquímicos e 6 Mt de produtos 

químicos). Os dados de emissões reportados são referentes a todas estas atividades e não 

somente ao transporte de gás natural. 

 

Em 2003, os gastos e investimentos em SMS totalizaram 926 milhões de Euros, um 

aumento de 6% em relação ao ano anterior. Os investimentos e gastos em meio ambiente, 

no mesmo ano, somaram 605 milhões de Euros, um aumento de 5,5% em relação ao ano 

anterior.  

 

Os custo com total com meio ambiente correspondeu a 73% (443 milhões de Euros) do 

total de gastos. Deste valor, cerca de 34% foi dedicado a tratamento de solo, 21,2% a 

tratamento de resíduos, 14,2% a gestão de água e 10,2% a proteção de áreas e clima. 

A Tabela 10 e o Gráfico 9 apresentam os valores acima citados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 106



Tabela 10: Investimentos e Custos em Saúde, Meio Ambiente e Segurança – 2003 

 
Setor Saúde Segurança Meio Ambiente Total 

Exploração e 
Produção 11,46 90,87 119,67 222 

Gás e Energia 2,17 14,46 62,72 79,35 
Refino e Marketing 2,19 57,21 156,72 215,74 
Petroquímica 5,03 78,40 86,90 170,33 
Engenharia e 
Construção 6,73 20,54 4,26 31,53 

Outras atividades 4,45 27,24 175,41 207,10 
Total ENI 32,03 288,72 605,30 906,05 

Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 

Gráfico 9: Investimentos e Custos em SMS – 2003 
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Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 
 
Quanto à venda de gás, os valores reportados pela empresa em 2003 estão apresentados 

na Tabela 11. Esta venda é dividida por tipo de distribuição. 
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Tabela 11: Venda de Gás Natural em 2003 

 
Ano (Mt)  

1998 1999 2000 2001 2002 
Distribuição 
Primária na 
Itália 

55,64 60,19 59,92 58,89 52,56 

Distribuição 
Primária na 
Europa 

0,05 0,05 1,33 3,07 8,20 

Distribuição 
Secundária 
externa 

2,73 2,67 3,48 3,91 3,79 

Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 
 
Transporte de gás natural e o meio ambiente 
 

O controle e a gestão do sistema de transporte são realizados pelo Centro de 

Dispacciamento de San Donato Milanese, assegurando a segurança e otimização do 

transporte do gás. 

 

Em 2001, o sistema de transporte da rede primária de gás natural na Itália ora constituído 

de uma rede de gasoduto de 29.600 Km de extensão, com tubulação cujo diâmetro varia 

entre 100 e 120 mm e pressão entre 5 e 75 bar. Ao todo, neste mesmo ano, existiam 11 

centrais de compressão (Estações de Compressão), onde 10 em operação e 1 em 

construção e 560 estações redutoras de pressão (ENI, 2001). 

 

Até dezembro de 2003, o sistema de transporte da rede primária de gás natural na Itália é 

constituído de uma rede de gasoduto de 30.120Km de extensão. Houve um aumento de 

325 Km em relação ao ano anterior.  

 

Quanto à distribuição secundária, a ENI opera na Itália com a Italgas, na Hungria com a 

Tigaz, na Argentina com a Distribuidora de Gás Cuyana e na Eslovênia com a Adriaplin. 

O transporte secundário, que visa atender somente as concessionárias, é realizado por 

uma rede de 47.161 Km de extensão, distribuindo um volume de 7.885 Gm3 de gás.  
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Quanto ao volume de gás transportado, os gasodutos de distribuição primária 

transportaram 49,8 Mt em 2001, 52, 7 Mt em 2002 e 71,7 Mt de gás natural em 2003. 

Estes valores são apresentados na Tabela 12. Este aumento de volume transportado gerou 

uma necessidade de aumentar a extensão da rede de gasodutos.  

 

Tabela 12: Volume Transportado de Gás Natural (Rede Primária) 
 
Ano Volume Transportado (Mt) Extensão do Gasoduto (Km) 
2001 49,8 29.600 
2002 52,7 29.795 
2003 71,7 30.120 

Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 

  

Impactos Ambientais 

 

Quanto aos impactos, o mais significativo foi observado na fase de construção devido ao 

uso do solo, outro impacto foi relativo às emissões atmosféricas das turbinas a gás 

instaladas nas estações de compressão. As instalações de turbinas mais eficientes 

resultaram numa diminuição das emissões e redução do consumo energético.  

Durante a fase de operação os gasodutos são inspecionados periodicamente para garantir 

a segurança do processo. São utilizados pigs inteligentes19 para verificar anomalias 

internas e detectar a presença de eventuais defeitos. 

 
Emissões Atmosféricas 
 

A fim de mitigar as emissões de gases de efeito estufa, a ENI está investindo no 

Programa (Sviluppo) de gás natural na Itália e em áreas de atuação externa, com o projeto 

tecnologicamente avançado de gasodutos: Gasoduto Blue Stream ligando a Rússia à 

Turquia e o gasoduto Greenstream ligando a Líbia à Sicília. A Figura 10 apresenta a 

infra-estrutura do transporte de gás natural na Itália. 

As características de cada um são citadas a seguir: 

                                                 
19 Consiste no mesmo método utilizado na Petrobras. 
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Gasoduto Blue Stream 

 

Constituído por uma estação de compressão situada na região de Dzhugba e por um 

gasoduto de 385 Km de extensão (costa da Rússia com a Turquia). Projeto futuro 

ampliará o gasoduto passando a ter 1250 Km de extensão; 

 

Gasoduto Greenstream 
 

A operação deste gasoduto foi iniciada em 2003, como nova via de importação de gás 

natural. O investimento técnico foi de 460 milhões de Euros, importando um volume de 8 

Gm3/ano. Em 2003 o gasoduto possuía 520 Km de extensão. (ENI, 2003). 

 

O problema das mudanças climáticas, ocasionados pelos gases de efeito estufa, é 

estudado pela empresa e os resultados obtidos são reportados nos relatórios. Como 

medida de mitigar os efeitos ocasionados com as emissões gasosas nas atividades da 

empresa, a ENI adota as seguintes práticas: 

 

 Contabiliza e certifica as emissões; 

 Apresenta portfólios dentro das próprias instalações, com objetivo de esclarecer 

aos funcionários a problemas e seus possíveis efeitos. 
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Figura 10: Infra-estrutura no Transporte de Gás Natural 

la 13 são apresentados os resultados apurados das emissões no período de 1997 a 

Tabela 13: Resultados das Medições de Emissões de Gases Poluentes20 

Fonte: ENI, 2004. 
 
Na Tabe

Ano 
Dados dade 

7 
Uni

199 1998 1999 2000 2001 
CO 20 

20001. 

Kt 18,88 15,89 17,10 14,36 
NOX Kt 56,89 54,64 49,34 44,68 40,91 
SO2 Kt 221,23 0 2 1 4 159,8 140,5 100,8 101,6

ticulados Kt 7,24 5,44 4,92 4,19 3,51 
V’s Kt 44,40 41,93 37,46 30,97 22,82 

CH4 Mm3 3     125,1 114,44 112,29 116,33 102,71

Par
CO

CO2
21

 eq Mt Não 
mensurado 

40,26 42,92 43,32 44,80 
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                      Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2001. 

                                                 
20 Esta Tabela reporta os resultados para os setores de exploração e produção, gás e energia e refino. 
21 As emissões de CO2 são provenientes da combustão e queima de gás em flare. 



Estes dados reportam as emissões para todos os setores da empresa. Até o ano de 2001, as 

mensurações das emissões eram realizadas contabilizando-se todos os setores. A partir do 

ano 2002 as medições começaram a serem reportadas por setor. São os seguintes setores 

avaliados: exploração e produção, gás e energia, refino e marketing, petroquímica, 

engenharia e construção e outras atividades.  

 

Avaliando-se os dados apresentados, observa-se que até o ano de 2001 houve uma 

diminuição das emissões de NOX, CO, COV’s, particulados e CH4. O SO2 permaneceu 

praticamente invariável, porém, é o que apresenta maior percentual de emissão.  

 

Quanto ao metano, as emissões diminuíram 11,7% no ano de 2001. As emissões de CO2 

representam um valor considerável para empresa e para tentar eliminar este problema, foi 

implantado o programa de Queima Zero em Flare.   

 

Além deste projeto, há também o CCP – Projeto de Captura de CO2. A ENI, juntamente 

com outras empresas de petróleo de grande porte participa do projeto com o objetivo de 

mitigar os problemas de mudanças climáticas causados decorrente da emissão de CO2.  

A seguir, são apresentados os gráficos referentes aos valores apresentados na Tabela 9. 

 

Gráfico 10: Emissões de CO 
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      Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
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Gráfico 11: Emissões de NOx 
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       Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

 

Gráfico 12: Emissões de SO2 
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      Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

 

Gráfico 13: Emissões de Particulados 
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       Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
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Gráfico 14: Emissões de CO2 
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      Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 

Gráfico 15: Emissões de COV’ s 
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       Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

 

Gráfico 16: Emissões de CH4 
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        Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório Eni, 2003. 
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Em 2001, a atividade de transporte de gás, referente ao transporte de 1000 m3 de gás 

natural, emitiu as quantidades de gases poluentes apresentadas na Tabela 14. Estas 

emissões são referentes ao transporte primário de gás natural na Itália. 

Tabela 14: Consumo de Energia e Emissões Gasosas no Transporte de Gás Natural 
em 2001  

Consumo de energia MJ 100,00 
Emissões de Gases Poluentes para Atmosfera 
NOX G 14,5 
SO2 G 0,03 
CO2 Kg 5,50 
CH4 Kg 0,30 
CO2 eq Kg 12,50 

  Fonte: Relatório ENI, 2001. 
 

Na mesma Tabela, as emissões de CO2 eq no transporte do gás compreendem as emissões 

de CO2 derivados do processo de combustão, das perdas de metano nas estações de 

compressão de gás e emissões fugitivas nas redes de gasodutos. Estas emissões fugitivas 

não são facilmente mensuradas devendo ser estimadas mediante uso de fatores de 

emissões. Para isto, a empresa elaborou um sistema de inventário de emissões para 

contabilizar as emissões fugitivas. O sistema consiste em três etapas: identificar o 

poluente, mensurar a partir do uso dos fatores de emissões e por último, elaborar o 

relatório reportando todos os resultados e os estudos estatísticos dos mesmos. 

 

Gráfico 17: Emissões Gasosas no Transporte de Gás Natural em 200122 
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       Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

                                                 
22 Estes resultados são referentes ao transporte de 1000 m3 de gás natural. As emissões de NOx e SO2 estão 
expressas na unidade de grama e as demais em Kg. 
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Resultados Ambientais 

 
A direção de Saúde, Meio Ambiente e Segurança na ENI se subdivide em quatro setores 

que contemplam cada um dos itens anteriores e o setor de serviços prestados ao SMS. Em 

2003, o grupo ENI contava com 128 funcionários na área de SMS no setor de gás e 

energia.  

Dentre os objetivos do SMS, no setor de gás e energia, tem-se: 

 Redução das emissões nas áreas com instalações de turbinas; 

 Adoção de técnicas avançadas para limitar o impacto no solo e subsolo onde são 

instalados os gasodutos; 

 Adoção de programas que objetivam reduzir o consumo energético; 

 Monitoramento dos gasodutos para garantir a segurança dos mesmos. 

 

Os dados na área de saúde, segurança e meio ambiente são apresentados na Tabela 15. A 

avaliação dos resultados conclui que houve um aumento do número de auditorias que 

verificam a conformidade das atividades. No final de 2003 foram feitas 713 auditorias 

internas de qualidade e 2.089 externas. No setor de gás e energia, em 2003, foram 

realizadas 27 auditorias ambientais, 11 na área de segurança, 4 na área de saúde e 3 na 

área de qualidade. Quanto às certificações, ao final de 2003 foram conseguidas 110 

certificações ISO 14001, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. 

 

Com base nos dados apresentados no experimento em 2001, a empresa diz-se eficiente 

tanto no consumo energético quanto nas emissões de gases de efeito estufa e outros gases 

poluentes. 

 

Os resultados das emissões correspondem a todos os setores. Para o setor de gás e energia 

os resultados são apresentados nas Tabelas 15 e 18. 

No ano de 2003, a produção de resíduos (perigosos e não perigosos) foi de 2.868 Kt.  
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Tabela 15: Resultados de Saúde, Segurança e Meio Ambiente23 

Dados Unidade 2001 2002 2003 
Auditorias Número 1.015 1.245 2.089 
Certificação Número 8424 85 110 
Consumo de Energia Mtep 8,98 8,76 9,31 

Emissões de GEE Mt CO2 
eq 

50,1 51,9 52,6 

Resíduos Perigosos Kt 149 312 1.043 
Resíduos Não Perigosos Kt 547 1.480 1.825 
                                                                   Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 

Gráfico 18: Resultados de SMS25 
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                                                                                   Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 
O consumo de água tem diminuído ao longo dos anos. A Tabela 16 mostra uma queda no 

ano de 2003 comparando com o valor de 2002. Em todos os setores cerca de 92% do 

consumo de água é proveniente do mar. No ano de 2003, o consumo total de água foi 

cerca de 639,6 Mm3, sendo 621,9 Mm3 de água do mar e 17,7 Mm3 de água doce. O total 

de água tratada neste mesmo setor foi cerca de 35,47 Mm3. O consumo de água de outros 

setores da empresa no ano de 2003 é apresentado na Tabela 17. 

                                                 
23 Esta Tabela reporta os resultados para os setores de exploração e produção, gás e energia e refino. 
24 Deste valor, 23 são certificados ISO 14001 do setor de Gás Natural. 
25 Cada um dos dados são apresentados com suas respectivas unidades 
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Tabela 16: Consumo de Água Doce para todos os Setores da ENI 

Ano Consumo de Água (Milhões de m3) 

1999 24 
2000 24,4 
2001 23,5 
2002 23,9 
2003 17,7 

                       Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 
 

Gráfico 19: Consumo de Água Doce (Milhões de m3) 

10

15

20

25

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
      Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

 

Tabela 17: Consumo e Tratamento de Água por Setor / Ano 2003 (Milhões de m3) 

Setor Consumo Total 
de Água 

Consumo de 
Água do Mar 

Consumo de 
Água Doce 

Água Tratada 

Exploração & Produção  36 - 36 6,67 
Gás & Energia 639,6 621,9 17,7 35,47 
Refino & Marketing 887 865,2 21,8 24,75 
Petroquímica 1.488,9 1.359,0 129,9 75 
Engenharia e Construção 39,2 36,6 2,6 0,01 
Outras Atividades 396,5 336,5 60 48,10 
Total ENI 3.487 3.219 268 190 
Variação % em relação 
2002 

21,2 21,8 12,7 42,6 

 
          Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
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Gráfico 20: Consumo e Tratamento de Água por setor na Eni – 2003 (Milhões de 
m3) 
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        Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

 
Na Tabela 18, são apresentados os resultados obtidos de emissões, consumo de água e 

resíduos nos anos de 2002 e 2003 para o setor de gás e energia. Diferenciando da Tabela 

13 que reporta os resultados de todos os setores.  

 
A partir dos valores de emissões, da extensão dos gasodutos e do volume transportado 

pela rede primária (apresentados na Tabela 826), podem-se calcular os indicadores de 

ecoeficiência da empresa, conforme cálculos realizados e apresentados a seguir. 

 
 

Tabela 18: Resultados de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Setor de Gás e 
Energia 

Dados  Unidade 2002 2003 
Emissões de GEE Mt CO2 eq 6,43 7,55 
Emissões de NOX Kt 80,3 88,5 
Emissões de SO2 Kt 101,0 88,9 
Emissões de CO T 5.154 5.198 
Particulados T 1.010 912 
Emissões de COV’s  T 3.632 2.772 
Consumo de Água Mm3 17 17,7 
Potencial de 
acidificação 

t SO2 eq 30.884 25.859 

Resíduos Perigosos T 9.118 5.441 
Resíduos Não 
Perigosos 

T 23.590 29.879 

           Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

                                                 
26 Considera-se que a empresa reporta valores reais, obtidos a partir dos relatórios anuais de 2001, 2002 e 
2003. 
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Gráfico 21: Resultados de SMS para o Setor de Gás e Energia (t) 
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Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 22: Resultados de SMS para o Setor de Gás e Energia (t) 
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Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
 
Novas Tecnologias 

 

Fibra ótica 

As problemáticas de risco estudadas são: 

 Localização e determinação de resíduos ao longo do gasoduto; 
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 Localização e determinação da perda de gás (emissões fugitivas ao longo do gasoduto 

– Leak detection). 

 

O projeto consiste na utilização de um sensor avançado que aplicado, permitirá o 

monitoramento das problemáticas já mencionadas. Este se baseia na utilização de fibra 

ótica como sensor. 

 

A tecnologia é conhecida como Future Fiber Tecchnologies (FFF), largamente utilizada 

no mundo como sistema de monitoramento anti-residuos ou emissões fugitivas. Os 

sensores permitem detecção de perturbações mecânicas e térmicas. 

 

Outras Áreas de Operação da ENI 
 

Com o objetivo de mostrar o desempenho da gestão local de SMS, são apresentados a 

seguir as atividades e os resultados de três locais onde a ENI opera. 

 

3.2.7.1 ENI – Congo 
 
O Congo é uma república situada na região central oriental da África. O setor petrolífero 

é a atividade principal da economia da república. Depois da Nigéria, Angola e Gabão, o 

Congo é o quarto produtor de hidrocarbonetos na África, com reservas estimadas em 1,5 

milhões de barris. 

 

A ENI está presente na república desde 1968, operando nas atividades de exploração e 

produção de hidrocarbonetos e da engenharia e construção. Em 2003, os gasodutos 

possuíam uma extensão de 53 Km enquanto a extensão de oleodutos era de 673 Km 

(ENI, 2003). 

 

A ENI Congo adota as mesmas práticas aplicadas na Itália. Os resultados obtidos após 

auditorias são reportados nos relatórios anuais da ENI. A Tabela 19 mostra dos dados de 

SMS somente para unidade de exploração e produção do grupo. 
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Tabela 19: Dados Saúde, Meio Ambiente e Segurança  para Unidade de Exploração 
e Produção 

 

Auditorias 7 

Certificações 1 

Emissões de GEE (Kt CO2 eq) 2.044,24 

Gás Flare (M sm3) 853 

Resíduos Perigosos (t) 95 

Resíduos não perigosos (t) 9.469 

      Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

 

 
3.2.7.2 ENI – Nigéria  
 
O início da produção de petróleo na Nigéria ocorreu em 1958. A produção supera 2 

milhões de barris e cerca de metade é offshore. Assim como a república do Congo, a 

economia na Nigéria é fortemente dependente do setor de petróleo. 

 

A ENI na Nigéria está presente desde 1962. O transporte de gás, em 2003, correspondia 

uma extensão de 1.660 Km de gasoduto e o de petróleo 3.634 Km de oleoduto. 

 

A estrutura do SMS segue o modelo aplicado na Itália, contando com auditores que 

verificam e controlam os três setores: saúde, segurança e meio ambiente. Também 

realizam o programa queima zero em flare para amenizar as emissões atmosféricas. O gás 

recuperado é tratado removendo acidez, água, mercúrio e partículas presentes. Este gás é 

utilizado como auto consumo ou na alimentação de turbinas para geração de energia.  A 

questão energética também é priorizada havendo programas na área. Os dados de 

emissões e geração de resíduos são apresentados na tabela 20. 
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Tabela 20: Dados Saúde, Meio Ambiente e Segurança  para Unidade de Exploração 
e Produção 

Auditorias 1 

Emissões de GEE (Kt CO2 eq) 12.318,7 

Gás Flare (Mm3) 5.424 

Resíduos Perigosos (t) 0 

Resíduos não perigosos (t) 16.612 

             Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

 

 

3.2.7.3 ENI - Vale de Agri 
 

A Basílica faz parte de uma pequena região da Itália meridional. O Petróleo foi 

descoberto em 1981, porém, a produção de petróleo iniciou-se em 1996. Em virtude do 

seu valor ambiental, a área recebe proteção de muitos institutos que preservam o local. 

 

A estrutura do SMS é composta de 23 técnicos especializados em saúde, segurança e 

meio ambiente. Desde 1998, todas os sítios de operação da UGI (Unidade Geográfica 

Italiana) são certificados segundo a Norma ISO 14001. 

 

Quanto ao meio ambiente, nas fases operacionais dos processos são adotadas tecnologias 

avançadas objetivando minimizar os impactos ao meio ambiente. 

 

Os oleodutos e gasodutos são enterrados com revestimento isolante para no caso do 

transporte de gás, evitar o contato do metano com o solo. São monitorados continuamente 

com instrumentos que detectam possíveis inícios de processos corrosivos. 

 

Em relação às emissões atmosféricas, o Centro Olio de Viggiano (Centro Óleo de 

Viggiano) é responsável pelo monitoramento contínuo (Tabela 21). Os indicadores 

ambientais reportados pela ENI são apresentados no Quadro 14. 
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Tabela 21: Dados Saúde, Meio Ambiente e Segurança para Unidade de Exploração 
e Produção 

Auditorias 3 

Certificações 1 

Gás Flare (Mm3) 5.424 

Resíduos Perigosos (Kt) 0,184 

Resíduos não perigosos (Kt) 17,175 

           Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 

 

Quadro 14: Indicadores Ambientais Reportados - ENI 

• Emissões de CO 

• Emissões de NOX 

• Emissões de SO2 

• Emissões de Particulados 
• Emissões de COV’s 

• Emissões de CH4 

• Emissões de CO2 
• Consumo de água doce 
• Consumo de água salgada 
• Consumo de água tratada 
• Consumo de energia 
• Geração de resíduos Perigosos 
• Geração de resíduos Não Perigosos 
• Número de auditorias 
• Queima de gás em flare 

                                 Fonte: Elaboração própria, (2004), a partir dos  relatórios anuais ENI, 2001,2002,2003. 

 

O quadro 15 apresenta os indicadores ambientais reportados pela ENI. A Tabela 22 

resume os indicadores de ecoeficiência reportados nos relatórios anuais da ENI. Esta foi à 

única, dentre as empresas pesquisadas, que reporta indicadores de ecoeficiência. 
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Tabela 22: Indicadores de Ecoeficiência Reportados – ENI 

 

Ano 
Indicador Unidade 

2001 2002 2003 

Grupo ENI 

1. Emissão direta de CO2 

/tep consumido 

t/tep 2,76 2,92 2,87 

2. Emissão NOx/tep 

consumido 

Kg/tep 8,0 8,5 8,9 

3. Emissão SO2/tep 

consumido 

Kg/tep 10,9 10,7 9,1 

 Exploração e Produção 

1. Consumo 

Energético/tep produzido 

tep/Ktep 18,81 20,87 27,17 

2. GEE/tep produzido t CO2/tep 0,32 0,32 0,29 

Gás e Energia 

1. Emissão de CO2/KWh 

produzido 

Kg/KWh 0,37 0,35 0,34 

2. Emissão de SO2/KWh 

produzido 

g/KWh 1,84 1,54 0,93 

3. Emissão de NOX/KWh 

produzido 

g/KWh 0,58 0,53 0,48 

4. Emissão de CO2/gás 

transportado (Snam 

Rede Gás) 

t/Mm3 12,4 11,6 11,2 

5. Emissão de CO2/gás 

distribuído (Italgas) 

t/Mm3 4,8 4,3 4,7 

           Fonte: Elaboração própria (2004), a partir do Relatório ENI, 2003. 
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4. A Formação e a Indústria do Gás Natural 

 

A cadeia produtiva do gás natural compreende quatro segmentos que serão detalhadas 

neste capítulo. São elas: Exploração e Produção, Condicionamento e Processamento, 

Transporte ou Transmissão e Distribuição e Comercialização. 

  

O desempenho desses segmentos pode ser monitorado a partir da utilização de 

indicadores de ecoeficiência. Nesta dissertação será proposto indicadores apenas para o 

segmento de transporte que compreende os gasodutos, as estações de compressão e city 

gates. 

 

Para se estabelecer uma metodologia que proponha indicadores de ecoeficiência no 

segmento de transporte de gás natural, faz-se necessário uma breve apresentação de 

alguns aspectos conceituais e históricos do gás natural e de sua indústria no Brasil e no 

mundo. 

  

4.1 Conceito 

 
Para que os posteriores capítulos apresentados desta dissertação sejam compreendidos de 

forma clara é necessário que sejam apresentadas as principais características do gás 

natural. 
 

O gás natural é uma mistura de gases inorgânicos e hidrocarbonetos saturados. Seu 

principal componente é o metano, cuja composição qualitativa e quantitativa depende dos 

fatores envolvidos no processo de produção, coleta, condicionamento e escoamento do 

gás. Ele é encontrado em rochas porosas no subsolo, freqüentemente acompanhado por 

petróleo, constituindo um reservatório (PBGÁS, 2004). 

 

De origem fóssil, é formado a partir da decomposição natural da matéria orgânica fóssil 

(vegetal ou animal) no interior da Terra, por bactérias anaeróbias, ou por degradação do 

carvão submetido à alta temperatura e pressão, ou ainda por alteração térmica dos 

hidrocarbonetos fluidos. Consiste na degradação da matéria orgânica por bactérias 
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anaeróbias (na ausência de ar), matéria orgânica esta oriunda de quantidades 

extraordinárias de microorganismos que, nos tempos pré-históricos, se acumulavam nas 

águas litorâneas dos mares da época. Essa matéria orgânica foi soterrada a grandes 

profundidades e, por isto, sua degradação se deu, normalmente, fora do contato com o ar, 

a altas temperatura e pressão ou da alteração térmica dos hidrocarbonetos líquidos. A 

Figura 11 mostra a localização do Gás Natural (CTPETRO, 2003). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Quadro Ilustrativo de localização do Gás Natural 
Fonte: PBGÁS, 2004. 

 
 
O Gás Natural é dividido em duas categorias: associado e não-associado. Gás associado 

(Figura 12) é aquele que, no reservatório, está dissolvido no óleo ou sob a forma de capa 

de gás. O Gás não-associado (Figura 13) é aquele que, no reservatório, está livre ou em 

presença de quantidades muito pequenas de óleo. É encontrado no subsolo, por 

acumulações de gás que ocorrem em rochas porosas, isoladas do exterior por rochas 

impermeáveis, associadas ou não a depósitos petrolíferos (PBGÁS, 2004). 
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                    Figura 12: Reservatório produtor de óleo e gás associado 
                          Fonte: Conpet, 2004. 

 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Reservatório produtor de gás não-associado 
                             Fonte: Conpet, 2004. 
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O gás não associado ao petróleo apresenta os maiores teores de metano, enquanto o gás 

natural associado apresenta proporções mais significativas de etano, propano, butano e 

hidrocarbonetos mais pesados. 

 

Além dos hidrocarbonetos, fazem parte da composição do gás natural bruto outros 

componentes, tais como dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2), hidrogênio sulfurado 

(H2S), água (H2O), ácido clorídrico (HCl), metanol e impurezas mecânicas. A presença e 

proporção destes elementos dependem fundamentalmente da localização do reservatório, 

se em terra ou no mar, sua condição de associado ou não, do tipo de matéria orgânica ou 

mistura do qual se originou, da geologia do solo e do tipo de rocha onde se encontra o 

reservatório, etc. 

 

As especificações do gás, importado ou nacional, a ser comercializado em território 

nacional são ditadas pela PORTARIA N° 104, DE 8 DE JULHO DE 2002, da ANP 

(Agência Nacional do Petróleo), e Regulamento Técnico ANP N° 3/2002, parte 

integrante desta Portaria, de acordo com a região do país, como mostra a Tabela 23 

(ANP, 2004).  
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Tabela 23: Especificação Nacional do Gás Natural 
  

LIMITE2,3 

CARACTERÍSTICA UNIDADE
Norte Nordeste

Sul, 
Sudeste, 
 Centro-

Oeste 

MÉTODO 

PCS4 KJ/m3 
KWh/m3 

34.000 a 
38.400 

9,47 a 10,67 

35.000 a 42.000 
9,72 a 11,67 

ASTM ISO 

Índice de Wobbe5 KJ/m3 40.500 a 
45.000 46.500 a 52.500 D 3588 6976 

Metano, min % vol. 68,0 86,0 - 6976 

Etano, max % vol. 12,0 10,0 D 1945 6974 

Propano, máx % vol. 3,0 - - 

Butano e mais pesados, 
máx % vol. 1,5 - - 

Oxigênio, máx % vol. 0,8 0,5 - - 

Inertes (N2 + CO2), máx % vol. 18,0 5,0 4,0 - - 

Nitrogênio % vol. - 2,0 - - 

Enxofre Total, máx Mg/m3 70 D 5504 
6326-2
6326-5

H2S, máx6 Mg/m3 10,0 15,0 10,0 D 5504 
6326-2
6326-5

Ponto de orvalho 
de água a 1 atm, máx 

0C -39 -39 -45 D 5504 - 

                        Fonte: ANP, 2002. 
Observações: 

(1) O gás natural deve estar tecnicamente isento, ou seja, não deve haver traços visíveis de partículas sólidas e 

partículas líquidas. 

(2) Limites especificados são valores referidos a 293,15 K (20 ºC) e 101,325 kPa (1 atm) em base seca, exceto 

ponto de orvalho. 

(3) Os limites para a região Norte se destinam às diversas aplicações exceto veicular e para esse uso específico 

devem ser atendidos os limites equivalentes à região Nordeste. 

(4) O poder calorífico de referência de substância pura empregado neste Regulamento Técnico encontra-se sob 
condições de temperatura e pressão equivalentes a 293,15 K, 101,325 kPa, respectivamente em base seca. 
(5) O índice de Wobbe é calculado empregando o Poder Calorífico Superior em base seca. Quando o método 

ASTM D 3588 for aplicado para a obtenção do Poder Calorífico Superior, o índice de Wobbe deverá ser 

determinado pela fórmula constante do Regulamento Técnico. 

(6) O gás odorizado não deve apresentar teor de enxofre total superior a 70 mg/m³. 
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4.2 Vantagens do Gás Natural 

 
Observa-se que a utilização do gás natural como insumo energético apresenta vantagens 

ambientais sobre a utilização de outras fontes fósseis de energia. O Quadro 15 sumariza 

os principais benefícios ambientais provenientes do uso do gás natural relativamente a 

outros combustíveis fósseis na geração de energia. 

 

Quadro 15: Vantagens Ambientais do Uso do Gás Natural em relação a outros 
Combustíveis Fósseis 

• Baixa presença de contaminantes; 

• Combustão “mais limpa”; 

• Menor contribuição de emissões de CO2 por unidade de energia 

gerada; 

• Pequena exigência de tratamento dos gases de combustão; 

• Maior facilidade de transporte e manuseio; 

• Maior segurança; 

• Maior contribuição para a diminuição da poluição urbana 

quando usado em veículos automotivos. 

                 Fonte: Elaboração própria a partir de Abreu e Martinez, 1999. 
 

4.3 Propriedades do Gás Natural 

O manuseio do gás natural requer alguns cuidados, por ser inodoro, incolor, inflamável e 

asfixiante quando aspirado em altas concentrações, conforme será explicado nos subitens 

que se seguem.  

4.3.1 Inflamabilidade 
 
Uma mistura de gases inflamáveis é caracterizada pela possibilidade da chama se 

propagar. O gás natural apresenta riscos de asfixia, incêndio e explosão. Por outro lado, 

existem meios de controlar os riscos causados pelo uso do gás natural. Por ser mais leve 

que o ar, o gás natural tende a se acumular nas partes mais elevadas quando em 

ambientes fechados. Para evitar risco de explosão, devem-se evitar, nesses ambientes, 
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equipamentos elétricos inadequados, superfícies superaquecidas ou qualquer outro tipo de 

fonte de ignição externa (Abreu e Martinez, 1999). 

 

Em relação a outros gases, o metano apresenta altos limites de inflamabilidade, sendo 

necessária uma maior parte de gás em mistura como ar para alimentar a combustão. Esta 

é uma vantagem não só em termos de segurança como também de comodidade, pois 

facilita qualquer regulagem de sua combustão. Em caso de fogo em locais com 

insuficiência de oxigênio, poderá ser gerado monóxido de carbono, altamente tóxico. A 

aproximação em áreas onde ocorrerem vazamentos só poderá ser feita com uso de 

aparelhos especiais de proteção respiratória cujo suprimento de ar seja compatível com o 

tempo esperado de intervenção, controlando-se permanentemente o nível de 

explosividade (Abreu e Martinez, 1999). 

 

Em caso de vazamentos com ou sem fogo, deve-se bloquear a tubulação alimentadora a 

partir de válvula de bloqueio manual. A extinção do fogo com extintores ou aplicação de 

água antes de se fechar o suprimento de gás poderá provocar graves acidentes, pois o gás 

pode vir a se acumular em algum ponto e explodir (Abreu e Martinez, 1999). 

4.3.2 Inodoro 
 
O gás natural ao ser produzido possui pouco ou nenhum odor. Objetivando conferir maior 

segurança nas movimentações do gás natural, o mesmo é odorizado de forma que seja 

percebido facilmente em caso de vazamento. A odorização do gás natural é uma das 

práticas adotadas pela indústria de gás que objetiva aumentar a segurança no manuseio 

destes insumos. Mesmo que em alguns países não haja uma legislação detalhada para a 

odorização, o odorante é adicionado ao gás natural como medida de segurança (Gás 

Brasil, 2004) 

 

A Legislação exige somente, que o gás movimentado em dutos de distribuição (para 

consumidores industriais e domiciliares) sejam odorizados. De acordo com a 

regulamentação da ANP a partir da portaria N° 4 de 15 de abril de 1998 que estabelece 

em seu item 3.3 e 3.4 do anexo intitulado ‘Regulamento Técnico ANP no 01/98’ que ‘o 
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gás natural pode ser transformado sem a odorizacão, exceto quando requerido por normas 

de segurança aplicáveis. É obrigatório, no entanto, a presença de odorante na distribuição. 

(ANP, 2004).  

 

Portanto, sua finalidade é, além de garantir a segurança do sistema e dos consumidores, 

facilitar, a partir do seu odor característico, a identificação de um eventual vazamento na 

rede ou em qualquer outro ponto de consumo. O processo de odorização consiste na 

injeção de odorantes nas canalizações principais, por intermédio de uma bomba dosadora, 

preferencialmente do tipo diafragma, pois não permite que o odorante vaze e polua a 

atmosfera. A dosagem adequada deve ser tal que o gás seja detectado pelo olfato mesmo 

em pequenos vazamentos. Assim, quando a quantidade de gás no ar atinge 20% do limite 

inferior de inflamabilidade, ou seja, 1% em volume de gás encontra-se dissolvido no ar, o 

gás é percebido pelo olfato. O acompanhamento da odorização é feito por 

cromatografia27 do gás natural ou por instrumentos denominados odorators. Uma regra 

mundial de reconhecimento determina que a taxa de odorização ótima deverá ser de 1/5 

do limite mínimo de explosividade. Os odorantes mais utilizados no processo são o THT 

e o SPOTLEAK. Atualmente, o SPOTLEAK 1009 é a mistura utilizada pelas 

distribuidoras de gás natural no Brasil (Gás Brasil, 2004). 

 

4.4 Histórico 

 

4.4.1 História do Gás Natural no Mundo 

 

Registros antigos mostram que a descoberta do gás natural ocorreu no Irã entre 6000 e 

2000 AC. O gás natural já era conhecido na China desde 900AC, mas foi em 211 AC que 

o país começou a extrair a matéria-prima com o objetivo de secar pedras de sal. 

Utilizavam varas de bambu para retirar o gás natural de poços com profundidade 

aproximada de 1000 metros (PBGÁS, 2004). 

 

                                                 
27 cromatografia : Técnica bioquímica na qual uma mistura de substâncias pode ser separada pela carga, 
tamanho, ou alguma outra propriedade de seus componentes, a partir da sua partição entre uma fase móvel 
e uma fase estacionária 
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Na Europa, a utilização do gás natural em maior escala ocorreu no final do século XIX, 

com a invenção do queimador Bunsen, em 1885 (por Robert Bunsen) - que misturava ar 

com gás natural -, e a criação de um gasoduto à prova de vazamentos, em 1890. Mesmo 

assim, as técnicas de construção eram modestas e os gasodutos tinham no máximo 160 

km de extensão, impedindo o transporte de grandes volumes a longas distâncias, e, 

conseqüentemente, reduzindo a participação do gás natural no desenvolvimento 

industrial, marcado pela presença de óleo e carvão (PBGÁS,2004). 

 

Nos Estados Unidos, o primeiro gasoduto com fins comerciais entrou em operação na 

cidade de Fredonia, no Estado de Nova York, em 1821, fornecendo energia aos 

consumidores para iluminação e preparação de alimentos. No final de 1930, os avanços 

na tecnologia de construção de gasodutos viabilizaram o transporte do gás natural para 

longos percursos. O mercado industrial do gás natural era relativamente pequeno até a II 

Guerra Mundial, quando então o gás natural tornou-se extremamente disponível. Entre 

1927 e 1931, já existiam mais de 10 linhas de transmissão de grande porte nos Estados 

Unidos, mas sem alcance interestadual (PBGÁS,2004). 

 

Na Rússia, as primeiras utilizações documentadas datam do final do século XIX, em 

função das atividades petrolíferas desenvolvidas na região de Baku.  Devido as grandes 

descobertas na Sibéria, a antiga URSS tornou-se rapidamente o maior produtor, 

consumidor e exportador mundial de gás natural.  Em 1960 começou a ser construído um 

sistema de gasodutos que, trinta anos depois, contaria com mais de 200 mil quilômetros 

de extensão, com dutos de 40 a 55 polegadas de diâmetro, cruzando longas distâncias, em 

áreas inóspitas, e servindo mais de 500 campos de produção. (Santos apud Kennedy, 

1993). 
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Em 2001, o gás natural esteve em 3º lugar no balanço energético mundial, representando 

cerca de 23,7% do consumo primário, quando foram consumidos 2405 Gm3 e produzidos 

2218 Gm3 28 (BRASIL, 2004). 

 

O transporte por meio de gasodutos entre países limítrofes é dominante, como entre 

Canadá e Estados Unidos, ou Holanda e Alemanha/França, porém as transferências de 

gás natural por gasodutos submarinos do Mar do Norte (Noruega) para a Alemanha e 

França já atingem valores importantes, apesar do custo de implantação. Esta é uma 

limitação no mercado de gás natural, quando comparado ao petróleo que por ser líquido, 

é facilmente transportado por navios (BRASIL, 2004). 

 

4.4.2 História do Gás Natural no Brasil 

 

A utilização do Gás Natural no Brasil começo por volta de 1940, com as descobertas de 

óleo e gás na Bahia, atendendo a indústrias localizadas no Recôncavo Baiano. Depois de 

alguns anos, as bacias do Recôncavo, Sergipe e Alagoas eram destinadas quase em sua 

totalidade para a fabricação de insumos industriais e combustíveis para a refinaria 

Landulfo Alves e o Pólo Petroquímico de Camaçari (PBGÁS,2004). 

 

O grande marco do gás natural ocorreu com a exploração da Bacia de Campos, no Estado 

do Rio de Janeiro, na década de 80 (ABREU e MARTINEZ, 1999).  

 

Quanto à participação na matriz energética no Brasil, profundas mudanças no campo da 

tecnologia e da preservação ambiental, associadas aos velhos problemas da dependência 

mundial do suprimento de petróleo, têm levado o gás natural a conquistar uma 

participação crescente no atendimento das necessidades energéticas de muitos países. 

Embora o consumo venha se expandindo, por várias razões, este energético ainda possui 

uma participação reduzida (ABREU e MARTINEZ, 1999). 

 

                                                 
28  Fonte: BP – Statistical Review of World Energy, Jun/2002; segundo a fonte, a produção apresenta-se 
menor que o consumo em virtude da estocagem, das plantas de  liquefação, além de inevitáveis 
disparidades em definições, medições e conversões de suprimentos de gás e dados de demandas. 

 135



Entre outros problemas, o país carece de informações, estatísticas e estudos mais 

consistentes referentes aos aspectos técnicos e econômicos associados aos diversos usos 

do gás natural. Neste sentido, para o agente regulador (ANP), o desafio consiste em, ao 

mesmo tempo, permitir o desenvolvimento deste mercado conforme as diretrizes de 

política energética do país, como também em assegurar os princípios estabelecidos em 

Lei. Dentre outras ações, a ANP vem atuando no sentido de (ANP, 2004): 

 

 Elaborar o Marco Regulatório do Gás Natural, estabelecendo regras claras, 

transparentes e duradouras; 

 Promover a concorrência no suprimento de gás natural de origem nacional e 

importada; 

 Garantir o livre acesso aos gasodutos; 

 Administrar um período de transição de um mercado emergente para um mercado 

maduro; 

 Colaborar com as agências estaduais de regulação; 

 Fornecer à sociedade as informações necessárias a permitir difusão de conhecimento 

específico e desenvolvimento do setor; 

 Com esta iniciativa, a Agência Nacional do Petróleo - ANP pretende cumprir esta 

última missão mencionada, disponibilizando diversas informações sobre o gás natural.  

 

4.5 Origem da Indústria de Gás Natural 

 
Assim como o petróleo, a indústria do gás natural nasceu nos Estados Unidos, na segunda 

metade do século XIX. Comparado ao gás manufaturado, o gás natural possui maior 

poder calorífico e características de combustão superiores. Porém, precisou esperar a 

Segunda Revolução Industrial para poder abrir um espaço no leque energético das 

economias mais desenvolvidas. Esta passagem implicou na criação de toda uma nova 

infra-estrutura e desenvolvimento de novos métodos de manuseio, distribuição e 

comercialização do produto (ABREU e MARTINEZ, 1999). 
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A história da indústria do gás natural nos EUA foi escrita a partir do acúmulo de lentos 

aperfeiçoamentos desses métodos, tecnologias e infra-estrutura até a introdução 

revolucionária dos primeiros gasodutos construídos com tubos de aço, sem soldadura 

longitudinal e soldados eletricamente. Devido ao surgimento destes gasodutos, a indústria 

de gás norte-americana começou a expandir-se com maior velocidade (ABREU e 

MARTINEZ, 1999). 

 

A origem da produção do gás natural encontra-se nas indústrias de petróleo. As principais 

empresas são ExxonMobil, BP, Chevron Texaco, Shell, Petrobrás, ENI, entre outras 

abordadas no capítulo três.  

 

À medida que as descobertas e demandas de gás aceleravam-se, tanto os produtores como 

os distribuidores locais resolveram juntar esforços para a construção dos grandes 

gasodutos que ligariam as zonas produtoras aos mercados. Neste interesse entre 

produtores e distribuidores, surgem as empresas de transporte de gás.  (Tussing e Tippee, 

1995). No Brasil, uma das maiores responsáveis pelo transporte de petróleo e gás natural 

é a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro. Esta empresa será abordada no capítulo sete, 

estudo de caso desta dissertação. 

 

Na década de 50, praticamente todos os Estados Unidos eram abastecidos pelo gás 

natural e a maior parte das grandes cidades já havia implementado seus programas de 

substituição do gás manufaturado pelo gás natural. O início dos anos 60 marcou a 

inauguração do período de grandes descobertas gasíferas no Mar do Norte. Em 1959, a 

Shell, a Exxon, buscando petróleo na Holanda, descobriram o campo gigante de gás de 

Groningen. Uma empresa mista com o estado holandês (Nederlandse Aardolie Mij) foi 

criada para a comercialização do gás, cabendo às duas empresas petrolíferas uma 

participação de 40% na nova firma. Em 1967, foi construído o primeiro gasoduto 

interligando dois países europeus, permitindo os primeiros contratos internacionais de 

compra de gás entre a Holanda e a França. Rapidamente o gás natural avançou em 

importantes mercados da Alemanha, Bélgica e Suíça. Devido a esta expansão, um 

sistema de gasodutos cruzando a Europa foi rapidamente construído para garantir este 

 137



crescimento. Nos anos 70 foi construído o primeiro grande gasoduto para exportação de 

gás da antiga URSS para a Europa Ocidental. Desta forma, a antiga URSS tornou-se o 

maior supridor de gás via gasodutos do mercado europeu.  Da mesma forma, no início 

dos anos 80, a Noruega também passou a exportar gás para o continente europeu (Santos, 

2002). 

 

Assim, a magnitude dos projetos obrigou as empresas de gás européias a trabalharem em 

cooperação, tanto para trazer para os mercados os recursos descobertos na águas do Mar 

do Norte, como para superar as barreiras econômicas e políticas que impediam a ligação 

gasífera do velho continente às enormes reservas soviéticas. Também eram realizados 

investimentos com o objetivo de expandir as redes de distribuição de gás natural, 

facilitando a penetração contínua do mesmo. 

4.5.1 Segmentos da Indústria de Gás Natural 

 
A cadeia produtiva do gás natural é dividida nas etapas que seguem: 
 
a) Exploração e produção; 

b) Condicionamento e Processamento; 

c) Transporte ou Transmissão; 

d) Distribuição e Comercialização. 

 

O gás natural é produzido nas plataformas em campos de petróleo e gás natural, ou em 

campos de gás natural, onde é separado da água e do petróleo (se estiver associado). 

Posteriormente, é processado nas Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs), e 

comprimido em estações de compressão para em seguida ser enviado aos city gates, e  

transportado até as distribuidoras a partir de gasodutos, barcaças, caminhões ou navios 

criogênicos, onde é armazenado para posteriormente ser distribuído aos consumidores 

finais (CTPETRO, 2003).  
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A Figura 14 apresenta os segmentos da indústria de gás natural, desde o processo de 

exploração e produção, passando pelo transporte até a distribuição do gás natural para os 

consumidores finais. 

 

 

Figura 14: Processos da indústria de gás natural 
Fonte: CTPETRO, 2003. 

 
 
 
a) Exploração e Produção 

 

A exploração, primeira etapa da indústria de petróleo e gás natural, está dividida 

basicamente em pesquisa e perfuração. A pesquisa levanta os diversos fatores que 

indicam a formação de grandes acumulações de hidrocarbonetos, tais como: presença de 

rochas geradoras responsáveis pela geração dos hidrocarbonetos; presença de rochas 

porosas e permeáveis que permitam receber os hidrocarbonetos em seus espaços vazios; 

presença de trapas que tenham capacidade de armazenar grandes quantidades de 

hidrocarbonetos; e rochas selantes que não deixam os hidrocarbonetos se perder na 

superfície. Uma vez identificados todos estes fatores, é feita a perfuração do poço (ANP, 

2004). 
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Confirmada a existência de petróleo e gás natural, na fase de exploração, inicia-se a fase 

de desenvolvimento do campo e de produção do hidrocarboneto. Nas unidades de 

produção, parte do gás é utilizada como gás lift, e o restante pode ser consumido 

internamente na geração de eletricidade e vapor; queimado em flares, escoado para as  

UPGNs ou pode ser enviado para consumo direto (ANP, 20031). 

 

b) Condicionamento e Processamento 
 
A parcela do gás natural produzida é conduzida por meio de gasodutos até as UPGNs 

onde é tratada. Nestas UPGNs, ocorre a separação das frações mais leves do gás natural e 

obtêm-se o gás natural seco (metano e etano), o Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP 

(propano e butano) e a gasolina natural (pentano e superiores) (ANP, 20031). Este 

tratamento do gás é realizado para evitar a formação de hidratos, que prejudicam o 

transporte e a distribuição do gás, para remover o H2S e evitar a corrosão dos dutos e a 

emissão de enxofre para atmosfera, e, algumas vezes, para remover o dióxido de carbono 

objetivando-se atingir uma determinada especificação (Hendriks, C. & Jager, D., 2001). 

 

As Tabelas 24 e 25 mostram a capacidade de produção e os volumes reais produzidos em 

2002 por UPGNs e unidade de federação. Observa-se que as UPGNs de Cabiúnas (RJ), 

Atalaia (SE), Candeias (BA), Urucu (AM) possuíam as maiores capacidades de 

processamento em 2002, enquanto que as UPGNs de Urucu (AM), Guamaré (RN) e 

Cabiúnas (RJ) foram responsáveis pelo maior volume de gás natural processado em 2002. 
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Tabela 24: Capacidade nominal das UPGNs, em dezembro de 2002 

Total                                            30,310.0 

Atalaia (SE)                                                       2,950.0 

Cabiúnas (RJ)                                                          610.0 

Cabiúnas (RJ)2                                                             1.5 

Cabiúnas (RJ)3                                                       3,000.0 

Candeias (BA)                                                       2,900.0 

Carmópolis (SE)                                                          350.0 

Catu (BA)                                                       1,900.0 

Guamaré I (RN)                                                       2,200.0 

Guamaré II (RN)                                                       2,000.0 

Lagoa Parda (ES)                                                          450.0 

LUBNOR (CE)                                                          350.0 

REDUC I (RJ)                                                       2,400.0 

REDUC II (RJ)                                                       2,500.0 

RPBC (SP)4                                                       2,000.0 

Urucu I (AM)                                                          700.0 

Urucu II (AM)                                                       6,000.0 

Fonte: ANP/ SRP, conforme a Portaria ANP n.º 28/ 99.
1Volume no estado gasoso. 2 UPCGN, que só processa condensado e, portanto, a sua 
capacidade, expressa em volume no estado líquido, não está contabilizada no total. 
3URGN. 4UGN. 

 UPGNs ( Unidade da Federação) Capacidade nominal ( mil m3/ d) 1

                                                   Fonte: ANP, 2003. 
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Tabela 25:Volumes de gás natural processado e produção de gás natural seco, GLP 
e C5+ 

  

 
 
) Transporte ou Transmissão 

as UPGNs, o gás seco é transportado até os pontos de entrega para as empresas 

GLP1 C5
+   1   Gás seco2

Total 9,463,961 1,968 567 8,841,509

Atalaia (SE)3 982,084 224 68 916,667

Cabiúnas (RJ)4 1,351,740 219 131 1,260,730

Candeias (BA)5 784,875 125 56 742,528

Carmópolis (SE) 129,169 15 4 124,491

Catu (BA)5 705,195 128 58 658,700

Guamaré (RN)6 1,128,769 316 89 1,035,395

Lagoa Parda (ES 120,043 5 6 117,702

LUBNOR (CE) 85,029 24 4 77,634

REDUC I (RJ) 825,781 138 40 779,471

REDUC II (RJ) 736,033 142 40 688,573

RPBC (SP)7 391,270 - - 391,270

Urucu (AM)8 2,223,973 632 71 2,048,348

Fonte: Petrobras/ Unidade de Negócios Gás Natural.
Nota: Os volumes de C5

+  produzidos nas UPGNs de Catu e Candeias são 
misturados à nafta produzida na RLAM e os produzidos pelas UPGNs REDUC I e II 
são misturados à nafta produzida na REDUC. Estes volumes também estão 
contabilizados na produção de nafta das respectivas refinarias. Nos demais casos, o 
C5+  é adicionado ao petróleo.
1Volumes no estado líquido. 2Volumes no estado gasoso. 3O LGN produzido na 
UPGN de Carmópolis é fracionado em GLP e C5+  na UPGN de A talaia. 4Inclui a 
produção da UPGN e da URGN de Cabiúnas e a produção de GLP e C5+  da 
UPCGN de Cabiúnas. A  UPCGN de Cabiúnas só processa condensado e, portanto, 
o seu volume processado não está contabilizado no total. 5O LGN produzido nas 
UPGNs de Candeias e Catu II é fracionado na RLAM. 6 Inclui os volumes 
produzidos nas UPGNs Guamaré I e Guamaré II. 7Esta UGN apenas separa e 
estabiliza o condensado de linha. 8Inclui os volumes produzidos nas UPGNs Urucu 
I e Urucu II.

UPGNs 
( Unidade da 
Federação)

Volumes de gás natural processado e produção de gás 
natural seco, GLP e C5

+

Gás natural 
processado 
( mil m³ ) 2

Produtos obtidos ( mil m³ )

                            Fonte: ANP, 2003.

c
 
D

distribuidoras ou, diretamente para um grande consumidor. O transporte do gás natural 

pode ser feito por meio de dutos, em cilindros de alta pressão (como GNC - gás natural 

comprimido ou no estado líquido, como GNL - gás natural liquefeito), ou por meio de 

navios, barcaças e caminhões criogênicos (ANP, 2003). 
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Atualmente, o transporte de gás natural mais usual é realizado a partir de gasodutos, que 

so 

 etapa de transporte ou transmissão é o objetivo de estudo desta dissertação. Nesta são 

 Compressão 

 

.5.2 Operação: Gasoduto, Estação de Compressão e City Gate 

 transporte do gás natural por gasoduto (Figura 15) é o meio mais conveniente para 

 Rede de Tubulação, formada por peças cilíndricas de aço ou de polietileno, que são 

formam uma rede de tubulações de diâmetro elevado que opera em alta pressão e 

transporta grandes volumes de gás das fontes produtoras até os centros consumidores.  

Existem dois tipos de dutos de movimentação, os dutos de transferência que são de u

exclusivo de um único agente, e os dutos de transporte, que são de interesse geral e 

envolvem mais de um agente. Um duto de transferência pode ser re-classificado como de 

transporte, se for comprovado o interesse de terceiros em sua utilização (CIÊNCIA 

HOJE, 2002). 

 

A

identificados três diferentes tipos de segmentos descritas a seguir: 

 Gasodutos 

 Estações de

 City Gates 

4
 

O

realizar o abastecimento ininterrupto de gás natural a partir da distribuição aos 

consumidores finais. Gasoduto é um duto (uma tubulação) para conduzir o gás natural 

introduzido sob pressão por meio de compressores (Hendriks, C. & Jager, D., 2001). 

 

A

interconectadas entre si. A seção dos dutos é projetada para atender o fluxo do gás, e a 

espessura da parede para suportar a pressão de operação e os demais esforços solicitantes 

sobre o mesmo. Como a tubulação é o componente de maior custo do sistema, são 

estudados soluções com o objetivo de diminuir o consumo deste material. No caso do 

material ser ferroso, é adicionado um sistema de eletrodos para efetuar a proteção 

galvânica, e assim prevenir a ocorrência de corrosão, e também com este propósito, e 

para diminuir o atrito do gás com a parede interna do duto, é colocado sobre a mesma 

uma tinta epoxy. Ao longo, da maior parte dos gasoduto há válvulas de bloqueio 
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automático, para manutenção preventiva e isolar trechos no caso de ruptura (Hendriks, C. 

& Jager, D., 2001). 

 

Em sua maioria, os gasodutos são terrestres e subterrâneos, estendendo-se em 

or força do fluxo, há uma perda de energia por atrito, e a pressão vai caindo ao longo da 

profundidades que variam de 90 cm a 1,5 m, mas também existem os dutos marítimos, 

que estão quase sempre localizados em áreas de exploração e produção. Por sua grande 

extensão, os gasodutos normalmente atravessam diversos municípios e até mesmo 

Estados. Por uma questão de segurança e preservação física, os gasodutos são 

normalmente recobertos externamente com três camadas de polietileno extrusado para 

prevenção de corrosão. Durante a formação do duto (soldagem dos tubos para formação 

da coluna), as “juntas de campo” também são protegidas por uma camada de proteção 

contra corrosão. Como proteção adicional contra corrosão externa instala-se um sistema 

de proteção catódica de forma a manter a corrente de proteção apenas no tubo, 

prevenindo a sua fuga para outros equipamentos (Hendriks, C. & Jager, D., 2001). 

 

P

tubulação, sendo necessária uma estação de compressão para elevar a pressão e permitir a 

continuidade do fluxo do produto (Hendriks, C. & Jager, D., 2001). 
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Figura 15: Gasoduto 
Fonte: Transpetro, 2004. 

 

As estações de compressão são os elementos motores e de controle do sistema de 

transporte de gás. São responsáveis pela manutenção do nível de pressão pré-estabelecido 

e compensar as perdas de carga causadas pelo consumo e pelo atrito do gás natural com o 

próprio duto. Em geral são compostas por linhas de entrada e de saída, linhas de 

aspiração e filtragem (filtros e separadores de líquidos) e compressores, que podem ser 

alternativos ou centrífugos, e que são acionados por motores alternativos ou elétricos ou 

ainda por turbinas a gás. Nestas estações são também encontrados resfriadores e sistemas 

de segurança e instrumentação (Hendriks, C. & Jager, D., 2001). 

 

Normalmente as estações de compressão estão localizadas a cada 100 ou 150 km da linha 

de transmissão. Freqüentemente, adota-se um diâmetro grande para o fluxo inicial 

previsto, com um espaçamento maior das estações de compressão. À medida que o 

volume a transportar cresce com o aumento da demanda, introduzem-se estações 

intermediárias de compressão (Hendriks, C. & Jager, D., 2001). 
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A city gate, responsável pela filtragem, aquecimento (Figura 16), regulagem da pressão, e 

medição do volume de gás fornecido, além de determinar a composição do gás a partir de 

análise por um cromatógrafo, são estações de entrega do gás na região de interesse. 

Também conhecido como Estação de Redução de Pressão e de Medição, são compostos 

por válvulas de redução de pressão, de bloqueio automático e/ou alívio de pressão. Este 

tipo de estação é instalado em cada ponto de entrega com o objetivo de adequar a pressão 

para o uso. Os medidores de vazão também servem para registrar o gás natural 

consumido. Os medidores de vazão existentes no mercado são do tipo turbina, placa de 

orifício e ultra-sônicos (Transpetro, 2004). 

 

Da city gate, iniciam-se as redes de distribuição de gás natural que serão entregues as 

empresas de distribuição locais e/ou a clientes do setor industrial. A Figura 17 mostra city 

gate na região nordeste. 

 

Estas estações podem conter equipamentos tais como aquecedores, pequenos 

equipamentos para desidratação e para odorização do gás (Transpetro, 2004).  

 

A figura 18 mostra esquematicamente esta operação. Na parte superior, está indicada a 

variação da pressão: ela vai caindo ao longo da tubulação, tornando necessária uma 

estação de compressão para elevá-la e assim, sucessivamente até o ponto de destino.  
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Figura 16: Aquecedor de uma City Gate 

Fonte: Transpetro, 2004. 
 
 

 
Figura 17: City gate Região Nordeste 

Fonte: Transpetro, 2004. 
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Figura 18: Operação de um Gasoduto 
Fonte: CTPETRO, 2003. 

 

Nos dutos de transporte de longa distância, as pressões usuais podem atingir de 100 a 150 

kg/cm2 logo após a estação de compressão, caindo, ao longo do duto, até cerca de 30 a 40 

kg/cm2, quando haverá uma outra estação de compressão. Este ciclo pode se repetir 

várias vezes, permitindo atingir distâncias praticamente ilimitadas (Hendriks, C. & Jager, 

D., 2001). 

Nas redes de distribuição para consumo urbano, visando à segurança das comunidades, a 

pressão é reduzida para 5 a 6 kg/cm2 nos ramais principais e, nas unidades de consumo, 

para 15 a 30 cm de coluna d'água (Transpetro, 2004). 

Atualmente, a operação dos gasodutos no Brasil são realizadas à distância. A operação 

centralizada de todo o complexo do gasoduto é realizada por um Sistema Central de 
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Controle, ou seja, uma Estação Central que opera os equipamentos e instalações do 

gasoduto. O monitoramento é feito por instrumentos ao longo da tubulação, onde a 

comunicação é realizada a partir da utilização de satélites ou por fibras óticas na faixa de 

domínio do gasoduto (as quais são também utilizadas para comunicação de interesse 

geral). Esta instrumentação acompanha a evolução da pressão na tubulação (para 

identificar a eventual perda de gás para a atmosfera, emissões fugitivas) e também mede 

o fluxo que passa ao longo dela, inclusive as saídas nos pontos de entrega aos 

distribuidores (City gates) , para fins de faturamento (Transpetro, 2004).  

Nas estações de medição e controle de pressão normalmente não há operadores. A 

operação é controlada por uma estação central de acompanhamento à distância. No caso 

de acidente, válvulas automáticas bloqueiam o trecho afetado (Transpetro, 2004).  

Porém, independentemente de se utilizar este controle à distância, continuamente, são 

realizadas inspeções terrestres e aéreas ao longo dos dutos, por pessoal especializado, 

para constatação de qualquer eventual ação de terceiros que possa colocar em risco a 

integridade física das instalações (Transpetro, 2004). 

Para controle e monitoramento das condições operacionais encontram-se ao longo dos 

gasodutos algumas instalações de segurança. São elas: válvulas de bloqueio, instaladas 

em áreas específicas junto à faixa de servidão, visam minimizar a ocorrência de 

vazamentos/emissões para a atmosfera de gás, essas válvulas são fechadas 

automaticamente por sensores de baixa pressão; instalações de recebimento-lançamento 

de pigs (instrumentos que tem a finalidade de limpeza interna do duto e monitoramento 

da redução de sua espessura) para monitorar as principais variáveis ao longo do gasoduto, 

estações de limitação de pressão, e city gates (Sarno, R., 2002).  

 

As operações de recuperação de algum dano nos dutos são relativamente fáceis, desde 

que a empresa responsável disponha de razoável flexibilidade.  
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O custo de implantação do duto depende fundamentalmente da ocupação humana das 

áreas atravessadas, das dificuldades impostas pelo relevo, de eventuais obras especiais 

exigidas (travessias de grandes rios, de auto-estradas etc.) (Transpetro, 2004). 

É usual se referir ao custo do duto como um produto do comprimento da tubulação 

(expresso em metros lineares) pelo seu diâmetro (expresso em polegadas), sendo uma boa 

referência, atualmente, um valor de US$ 15 a US$ 25/metropol. Ou seja, o custo por 

metro do duto é de US$ 15 a US$ 25 multiplicados pelo número de polegadas de seu 

diâmetro nominal (Sarno, R., 2002). 

d) Distribuição e comercialização 

 
Após a etapa de transporte, o gás natural pode ser comprado pelas concessionárias de 

distribuição estaduais e então vendido para os consumidores finais a partir dos ramais de 

distribuição.  

 

O gás das distribuidoras é proveniente do segmento de transporte, porém, com a pressão 

reduzida para que a entrega ao consumidor possa ser realizada por pequenas redes de 

dutos que operam com volume reduzido de gás e tubulações com diâmetros inferiores aos 

gasodutos (CTPETRO, 2003). 
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5. Características Ambientais dos Segmentos da Etapa de Transporte 
de Gás Natural 

 
5.1 Introdução 

 

A discussão e avaliação dos potenciais impactos limitando-se as atividades inerentes à 

etapa de transporte de gás natural fornecerão os subsídios necessários para a proposição 

dos indicadores de ecoeficiência.  

 

Conforme definições apresentadas no capítulo quatro. A indústria de gás natural é 

composta por três etapas que vão desde a extração do produto nos campos, até sua 

distribuição para os consumidores finais. Dentre estas etapas está o transporte que se 

subdivide em três segmentos cujas atividades desenvolvidas têm o potencial de provocar 

impactos sobre o meio ambiente quando não corretamente gerenciadas.  

 

Inicialmente são descritos os impactos ambientais relevantes identificados em cada um 

dos segmentos assim como as medidas mitigadoras e de controle aplicáveis. 

Posteriormente são descritos e classificados os tipos de emissões provenientes das 

atividades desses segmentos. 

 

5.2 Descrição dos Impactos Ambientais Relevantes e das Medidas de Mitigação e 

Controle Aplicáveis 

 
Pode-se observar que os impactos ambientais relacionados ao transporte de gás natural se 

dividem em três grandes grupos: 

 Impactos ambientais causados por emissões de gases para a atmosfera (gases 

de efeito estufa e gases poluentes); 

 Impactos associados à geração de ruídos; 

 Impactos associados à geração de resíduos sólidos.  
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Dentre os impactos relevantes, destaca-se como o mais significativo para a indústria de 

gás a contribuição para o aquecimento global do planeta causada pelas emissões de gases 

de efeito estufa. Estes serão descritos com maior ênfase no item 5.3. 

 

Os impactos associados à geração de ruídos não serão considerados neste estudo. Estes 

impactos podem ser desconsiderados, porque as instalações se encontram em zonas não 

urbanizadas e por se considerar que todos os funcionários utilizam protetor auricular. 

 

Os impactos associados à geração de resíduos sólidos serão considerados, pois caso não 

recebam tratamento adequado podem se tornar um passivo ambiental para a empresa 

 

Nos Quadros a seguir são apresentados, de forma esquemática, os impactos ambientais 

identificados nas instalações que compõem o segmento de transporte de gás natural 

(estações de compressão, City gates e gasodutos), e são considerados como sendo mais 

relevantes. Para cada um dos impactos são discriminadas as fontes, a descrição, o meio 

receptor, instalações onde podem ocorrer, os efeitos potenciais sobre o meio ambiente, 

além das medidas de mitigação e controle recomendadas e passíveis de serem aplicadas. 

 

Cabe ressaltar que estes impactos foram identificados com base no estudo do processo, 

sendo estes estratégicos. Outros impactos de menor importância poderiam ser pautados, 

porém, os indicadores oriundos dos mesmos terão alto custo em mensuração e 

monitoramento, ou seja, a razão custo/aplicabilidade apresentaria valor alto. 
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Quadro 16: Impacto da contribuição para o aquecimento global do planeta devido a 
emissões fugitivas de metano durante as operações de rotina 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 200430. 

Fonte: Selos dos compressores, equipamentos pneumáticos, válvulas e flanges. 
Descrição 
Válvulas e flanges: podem contribuir significativamente para emissão de metano, principalmente quando o 
controle e a manutenção não são adequados.  
Selos de compressores: sempre emitem uma quantidade de metano, pois a vedação nunca é perfeita. 
Operações de partida e de desligamento do sistema também podem causar liberação de gás metano para 
atmosfera. 
Equipamentos pneumáticos: alguns destes equipamentos podem ser operados com gás natural, ou seja, a 
pressão hidráulica do gás é utilizada para acionamento de válvulas, por exemplo. Este gás utilizado para o 
acionamento pode ser liberado para a atmosfera. 
Meio Receptor: 
Meio Físico (Bacia aérea) 
Instalações onde Pode Ocorrer 
Estações de compressão, City gates e gasodutos 
Efeitos Sobre o Meio Ambiente 
Aquecimento global – efeito estufa 
Medidas de Mitigação e Controle 
Geral: implementar programas de detecção de vazamentos e reparos 
Válvulas e flanges: realizar manutenção periódica. 
Selos dos compressores: direcionar as emissões fugitivas para sistemas de queima de gases e melhorar a 
selagem com a troca antecipada dos anéis e hastes dos compressores; 
Equipamentos pneumáticos: acionadores de válvulas operados com gás natural devem ser substituídos por 
sistemas operados a gás comprimido, o que reduz a zero as emissões provenientes destas fontes. No caso 
das estações de compressão operadas pela Hanover 29esta medida já foi realizada. 

                                                 
29 Empresa responsável pela operação da Estação de Compressão localizada em Volta Redonda (ESVOL). 
30 Equipe Lima responsável pelo projeto de Proposta de Indicadores de Eco eficiência para o Transporte de 
Gás Natural. Equipe: Emilio La Rovere, Martha Barata, Vivian Gullo Salgado, Kátia Cristina Garcia e 
Jacqueline Mariano. 

 153



Quadro 17: Impacto de contribuição para o aquecimento global do planeta devido a 
emissões de metano durante as operações de inspeção e manutenção 
Fonte: Operações de despressurização de equipamentos e da linha de dutos, liberação de metano pela 
passagem de pigs de limpeza e/ou pigs instrumentados. 
Descrição: 
As atividades de manutenção e inspeção rotineiras e não rotineiras podem ser uma fonte importante de 
emissão de metano, devido a despressurização de equipamentos ou dos dutos. Na maioria dos casos estes 
gases são liberados diretamente para atmosfera, mas também podem ser queimados em flares. 
Meio Receptor:  
Maio Físico (Bacia aérea) 
Instalações onde Pode Ocorrer: 
Estações de compressão, City gates, gasodutos 
Efeitos Sobre o Meio Ambiente: 
Aquecimento global – efeito estufa 
Medidas de Mitigação e Controle: 
Utilização de flares, ou seja, sistemas de queima de gases. Apesar da combustão normalmente ser 
incompleta, quando o gás é queimado, ao invés de ser diretamente liberado para atmosfera, há uma redução 
das emissões de metano de cerca de 95 a 99,8%, dependendo da eficiência do sistema. Cabe, entretanto 
salientar, que a implementação desta medida pode ser limitada por restrições ambientais e de segurança 
locais, na medida em que há um aumento das emissões de monóxido e dióxido de carbono. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 

 
Quadro 18:  Impacto de contribuição para o aquecimento global do planeta devido a 
emissão de dióxido de carbono durante a queima de combustíveis fósseis para a 
operação de equipamentos 
Fonte: Motores a combustão, turbinas a gás. 
Descrição: 
Para operação dos compressores é necessário o consumo de energia. Esta energia é normalmente 
proveniente da queima de combustíveis fósseis, tendo como conseqüência a emissão de CO2. 
Meio Receptor: 
Meio Físico (Bacia aérea) 
Instalações onde Pode Ocorrer: 
Estações de compressão 
Efeitos Sobre o Meio Ambiente: 
Aquecimento global – efeito estufa 
Medidas de Mitigação e Controle: 
Investir na melhoria dos programas e atividades de manutenção.  

Utilização de partida elétrica ao invés de partida por expansão de gás, no caso de compressores mais 

modernos; 

Utilização de turbinas a gás ao invés de motores a gás, pois a eficiência da combustão é maior nas turbinas.

               Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA,2004. 
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Quadro 19: Impacto de contribuição para o aquecimento global devido a emissões 
de dióxido de carbono durante a queima do gás natural em flares nas atividades de 
inspeção e manutenção 

 

Fonte: Emissão de gás carbônico pela queima do metano em flares, em razão das atividades de 
inspeção e manutenção. 
Descrição: 
Nas atividades de inspeção e manutenção, metano é liberado em decorrência da despressurização do 
sistema. Quando o gás é transferido para um dispositivo de queima tal qual um flare, a emissão para a 
atmosfera passa a ser principalmente de gás carbônico, que também é um gás de efeito estufa. Também 
podem ser emitidos o monóxido de carbono e o próprio metano, em concentrações que variam de acordo 
com a eficiência da queima. 
Meio Receptor: 
Meio Físico (Bacia aérea) 
Instalações onde Pode Ocorrer: 
Estações de compressão, city gates e gasodutos 
Efeitos sobre o Meio Ambiente: 
Aquecimento global – efeito estufa 
Medidas de Mitigação e Controle 

Para reduzir as emissões decorrentes da combustão incompleta do metano deve-se investir na melhoria de  
eficiência da queima nos flares. O CO2  emitido pode passar por filtros que minimizem seu impacto. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA,2004. 

Quadro 20: Impacto de Degradação da qualidade do ar por emissão de gases 
acidificantes da atmosfera 
  

Fonte: Queima de combustíveis fósseis em flares e outros equipamentos 
Descrição: 
A queima de combustíveis fósseis pode gerar, além das emissões de dióxido de carbono, a emissão de 
óxidos de carbono, enxofre e nitrogênio, que contribuem para a formação de smogs fotoquímicos 
(reações fotoquímicas entre os poluentes e o ozônio) e chuvas ácidas 
Meio Receptor: 
Físico (Bacia aérea) 
Instalações onde Pode Ocorrer: 
Estações de compressão, gasodutos e city gates. 
Efeitos sobre o Meio Ambiente: 
Danos à saúde da população, redução da visibilidade local e acidificação da atmosfera. 
Medidas de Mitigação e Controle: 
Utilização de flares de alta eficiência; 
Aumento da eficiência da queima dos motores e/ou turbinas das estações de compressão; 
Utilização de equipamentos de controle de poluição nos motores e/ou turbinas das estações de 
compressão; 
Aumento da eficiência dos processos de dessulfurização do gás nas unidades de processamento. 

                                                                                                     Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA,2004. 
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Quadro 21: Impacto de Interferência sobre os aspectos comportamentais e de 
qualidade de vida das populações 
Fonte: Geração de ruído durante a operação geral da unidade. 

Descrição: 
Nas estações de compressão o ruído é gerado quando os pistões comprimem o gás natural nas câmaras de 

compressão. O ruído também pode ser gerado nos city gates e  nos gasodutos pela atuação das válvulas de 

alívio de pressão, além da passagem do fluxo de gás. 

Meios Receptores: 
Antrópico e biótico 

Instalações onde Pode Ocorrer: 
Estações de compressão, city gates e gasodutos. 

Efeitos Potenciais Sobre o Meio Ambiente: 
Interferência na qualidade de vida da população residente no entorno das instalações, se houver; 

Interferência nos hábitos da fauna residente no entorno das instalações. 

Medidas de Mitigação e Controle: 
Instalação de câmaras ao redor dos compressores e motores para redução de ruídos (o chamado 

encapsulamento); 

Substituição de válvulas ruidosas por outras com menores níveis de ruído. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA,2004. 
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Quadro 22: Impacto de Alterações no uso e ocupação do solo e/ou degradação de 
sua qualidade devido à possibilidade de contaminação 

 
Fonte: Geração de resíduos durante a limpeza dos dutos (pó preto e pigs de limpeza usados), resíduos das 
operações de odorização. 
Descrição: 
Pó preto: os dutos devem passar por inspeções periódicas para a retirada de parafinas e outras impurezas 
acumuladas em suas paredes (pó preto proveniente da corrosão dos dutos), e para a verificação de possíveis 
problemas estruturais. Essas tarefas são feitas com o uso de pigs de limpeza (de espuma) e de pigs 
instrumentados (dispositivos para inspeção de dutos). O pó preto retirado e os pigs de limpeza usados 
constituem resíduos sólidos que devem ser corretamente dispostos de forma a não ocasionar danos ao meio 
ambiente; 
Odorizador: com objetivo de facilitar a detecção de vazamentos, sistemas de odorização são instalados com 
o objetivo de dotar o gás de um odor característico (adição de uma substância sulfurada odorizante). Os 
recipientes de odorizante também são também resíduos  da etapa de transporte de gás. 
Meio Receptor: 
Meio físico (solo). 
Instalações onde Pode Ocorrer: 
City gates e gasodutos. 
Efeitos Potenciais sobre o Meio Ambiente: 
Formação de nuvens de pó preto, com possibilidade de danos à saúde das populações e degradação da 
qualidade do ar; 
Contaminação do solo, no caso do pó preto; 
Acúmulo de resíduos sólidos resultantes das atividades de limpeza e de odorização. 
Medidas de Mitigação e Controle: 
Aumento da eficiência do monitoramento dos níveis de corrosão das linhas; 
Destinação adequada aos resíduos sólidos de acordo com sua classificação – venda e re-utilização em 
outros processos industriais, incineração ou disposição em aterros. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA,2004.  

 

Observa-se que dentre os impactos ambientais identificados, as emissões de gases para a 

atmosfera são os mais comumente encontrados. A seguir são definidas e classificadas as 

emissões atmosféricas provenientes das atividades de transporte de gás natural.  

 

São também especificados os fatores de emissão de poluentes atmosféricos e gases de 

efeito estufa para motores alternativos movidos a gás natural e turbinas a gás. Valores 

estes importantes para o cálculo das emissões e que serão embutidos nas fórmulas de 

cálculo dos indicadores de ecoeficiência. 

 

 

 157



5.3 Tipos de Emissões Atmosféricas Provenientes da Atividade de Transporte de 

Gás Natural 

 

O dióxido de carbono (CO2), ozônio (O3), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), 

juntamente com o vapor d’água são chamados de gases de efeito estufa, e estão 

distribuídos na atmosfera. Estes gases agem naturalmente como a cobertura de uma 

estufa sobre o planeta, permitindo a passagem da radiação solar, mas impedindo a 

liberação da radiação infravermelha que é re-emitida pela Terra. Porém, quando se soma 

a este processo natural a ação antrópica da queima de combustíveis fósseis em grandes 

quantidades, tem-se como resultado um aumento considerável da concentração destes 

gases na atmosfera e, conseqüentemente, um aumento da energia absorvida e retida na 

atmosfera do planeta. O aumento na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera 

terrestre pode provocar mudanças permanentes e irreversíveis no clima, imprimindo 

novos padrões no regime de ventos, nos regimes pluviométricos e na circulação dos 

oceanos (BNDES, 1999). 

 

No caso do transporte do gás, as emissões de metano e de dióxido de carbono resultante 

da queima de metano apresentam um alto potencial de contribuição para o aquecimento 

global do planeta. O metano é mais prejudicial do que o dióxido de carbono em cerca de 

21 vezes, de acordo com seu GWP31. A razão para esta diferença é que o dióxido de 

carbono absorve a radiação infravermelha, afetando o ozônio estratosférico, e o metano 

absorve a radiação infravermelha afetando não só o ozônio estratosférico, mas também o 

troposférico, além de produzir CO2 ao sofrer oxidação na atmosfera. 

 

Além da emissão de gases de efeito estufa, durante o transporte do gás ocorre à queima 

de gás natural em flares, por razões operacionais, e nas estações de compressão para 

geração de energia para os compressores. Durante a queima de qualquer combustível 

fóssil há a possibilidade de emissão de gases acidificantes da atmosfera (principalmente 
                                                 
31 Global Warming Potential – índice usado para comparar a contribuição de cada gás para o aquecimento 
global do planeta, sendo estabelecido de acordo com a combinação da força radiativa por molécula do gás 
na atmosfera e o seu tempo de residência. 
GWP CO2 (100 anos) = 1 
GWP CH4 (100 anos) = 21 
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os óxidos de enxofre e nitrogênio, SOx e NOx) em maiores ou menores níveis, 

dependendo dos teores de enxofre e nitrogênio do combustível e das condições da reação 

de combustão, assim como a liberação de CO2 e  de CO  (caso a combustão seja 

incompleta). 

 

As especificações do gás, importado ou nacional, a ser comercializado em território 

nacional são ditadas pela PORTARIA Nº 104, DE 8 DE JULHO DE 200232, da ANP 

(Agência Nacional do Petróleo), e pelo Regulamento Técnico ANP nº 3/2002.  

 

Além do aquecimento global, impacto causado pela emissão de gases de efeito estufa, 

existe também um conhecido impacto ambiental de caráter regional decorrente da  

acidificação da atmosfera, tendo como efeito as chamadas “chuvas ácidas”. Este 

fenômeno ocasiona danos à saúde humana, à agricultura, às edificações (aceleração de 

processos de deterioração e corrosão) e, conseqüentemente, ao patrimônio histórico e 

cultural do local afetado. 

 

As emissões de metano constituem a maior fonte de impacto ambiental em toda a 

indústria de gás natural. A etapa de transporte e armazenamento do gás é a principal 

contribuinte para o total de tais emissões nessa indústria. De acordo com um inventário 

de emissões de metano realizado para o ano de 1992 pela EPA (Environmental 

Protection Agency), a Agência de Proteção Ambiental norte-americana, este segmento 

respondia por cerca de 40% do total das emissões antropogênicas de metano.  

 

Conforme anteriormente comentado, o setor de transporte de gás natural move o gás, 

desde as plantas de processamento ou diretamente dos poços produtores, até às empresas 

distribuidoras locais. O segmento de transporte consiste em gasodutos de grande 

diâmetro, estações de compressão e instalações de medição e regulagem da pressão do 

gás (city gates). Todos os equipamentos que fazem parte destas instalações compõem a 

indústria do gás.  

                                                 
32 A tabela com as especificações foi apresentada no capítulo quatro. 
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Assim, as estações de compressão usualmente são instalações que contém piping 

manifolds, motores alternativos ou turbinas a gás, compressores alternativos ou 

centrífugos e geradores. Equipamentos para desidratação do gás e/ou medição podem ou 

não estar presentes. 

 

As city gates podem conter equipamentos tais como aquecedores, pequenos 

equipamentos para desidratação e para odorização do gás. 

 

Após a associação dos equipamentos correspondentes às instalações pertencentes ao 

segmento de transporte de gás natural, é necessário determinar todos os possíveis modos 

de operação destes equipamentos, de forma a possibilitar a realização de um inventário 

das emissões de metano. É necessário identificar o modo de operação, pois as causas das 

emissões de metano estão diretamente relacionadas ao modo de operação num dado 

momento. Os modos de operação possíveis são: 

 

 Start-up 

 Operação normal 

 Manutenção 

 Upsets 

 Mishaps 

 

As operações de Start Up tais como a purga de uma planta ou gasoduto recém construído, 

podem envolver a descarga de gás natural (metano) diretamente para a atmosfera. 

As emissões associadas com a Operação Normal dos equipamentos incluem emissões 

de vents de processo, emissões fugitivas oriundas de superfícies seladas ou vazamentos 

em gasodutos subterrâneos, além de emissões de equipamentos pneumáticos a gás. 

 

As Operações de Manutenção envolvem o blowDown de equipamentos como 

compressores e gasodutos antes do início das operações de manutenção. 

 

 160



Os Upsets de processo usualmente envolvem a liberação de (metano) para a atmosfera ou 

para um equipamento de combustão, como um flare, em resultado de uma necessidade 

emergencial de redução de condições indesejáveis de sobrepressão. 

 

Os Mishaps correspondem a ocorrências acidentais que resultam em emissões, tais como 

danos a gasodutos comumente conhecidos na indústria como dig-ins. 

 

5.4 Classificação das Emissões Provenientes da Atividade de Transporte de 

Gás Natural 

 

As emissões podem ser classificadas em Emissões Fugitivas, Emissões de Vents e 

Emissões provenientes da Combustão. O Quadro 23 sumariza as fontes de emissão de 

metano no segmento de transporte de gás natural. 

Quadro 23: Fontes de Emissão de Metano por Tipo no Transporte de Gás Natural 

 Emissões Fugitivas 

• Vazamentos em Equipamentos; 
• Estações de Compressão; 
• Estações de Medição e Regulagem – City gates; 
• Vazamentos em Gasodutos Subterrâneos. 

Emissões de Vents 

• Equipamentos Pneumáticos; 
• Vents de Equipamentos de Desidratação; 
• Descargas; 
• Outros. 

Emissões de Combustão 

• Exaustão dos Compressores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                   Fonte: EPA, 1998. 

 

Um estudo de inventário de emissões da indústria de gás natural dos Estados Unidos 

conduzido pela Divisão de Prevenção da Poluição do Ar da EPA estimou as quantidades 
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de metano emitidas por cada uma destas categorias. As proporções obtidas são mostradas 

na Figura 19. 

 

 

 

Figura 19: Contribuições Percentuais por Tipo das Emissões Totais de Metano da 

 

ntes de descrever cada uma das emissões é necessário ressaltar que o principal 

 metodologia de medição das emissões estacionarias e não estacionarias é detalhada a 

 

                                                                   

 

Emissões

Fugitivas 

Emissões de 

Vents 

Emissões de 

Combustão 

 

 

 

 

 

 

Indústria de Gás Natural dos Estados Unidos – Ano Base 1992 
Fonte: EPA, 1998. 

A

propósito da caracterização das emissões nestas categorias é determinar se são 

estacionárias ou não estacionárias no tempo e, em resultado disso, se poderão ser medidas 

ou se deverão ser calculadas. No caso de emissões contínuas ou relativamente 

estacionárias ao longo de grandes períodos de tempo, uma simples série de medições é 

suficiente para permitir que as emissões anuais sejam calculadas. Para os casos em que a 

amostragem de uma fonte simples de emissão não é possível, as emissões de fontes 

descontínuas ou não estacionárias podem ser calculadas utilizando-se as informações 

operacionais disponíveis, tais como vazão de gás transportada, área da seção transversal 

dos dutos, duração e freqüência de eventos. 

 

A

seguir. 
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5.4.1 Medição das Emissões Estacionárias 

 de vazamentos não intencionais oriundos 

e superfícies seladas tais como conexões de dutos, válvulas e flanges em instalações na 

de emissões de componentes tais como válvulas, selos e outras conexões, seguida 

 

 (usualmente 

 

 de gasodutos enterrados. As taxas de emissão são medidas para um 

 
 

 

As emissões chamadas estacionárias resultam

d

superfície e de pequenos orifícios em gasodutos subterrâneos, decorrentes de processos 

corrosivos. Os métodos mais comumente utilizados para a medição deste tipo de emissão 

são: 

 Métodos de Medida de Componentes – Este método consiste na determinação 

pela sua soma (de todos os componentes de uma dada instalação) com a 

finalidade de se estimar o volume (ou massa) total das emissões. Normalmente, a 

abordagem consiste em se efetuar a medição dos vazamentos de diversos 

componentes selecionados aleatoriamente, e determinar uma taxa de emissão 

média ou fator de emissão para cada um dos tipos de componentes. 

Método do Gás Traçador – O método do gás traçador para a determinação de 

emissões de metano consiste na liberação de um gás traçador

hexafluoreto de enxofre) numa taxa constante, em local próximo à fonte de 

emissão, e na posterior medição das concentrações de metano e de gás traçador no 

ar à jusante. Assumindo-se a completa mistura do metano com o gás traçador, 

além de dispersão idêntica de ambos os gases, a razão das concentrações de gás 

traçador e metano no ar deverá ser igual à razão da concentração de gás traçador 

no metano no ponto de emissão. Desta forma, a taxa de emissão de metano poderá 

ser calculada. Este método é muito utilizado para a estimativa de emissões em 

City gates. 

Método dos Vazamentos Estatísticos – Este método é utilizado para quantificar 

as emissões

grande número de vazamentos, de forma a determinar, acuradamente, a taxa de 

emissão média por vazamento, em função do tipo de material, idade do 

equipamento, pressão de operação e características do solo onde o mesmo está 

enterrado.  
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5.4.2 Medição de Emissões Não Estacionárias 

is como liberações de metano durante 

anutenções e/ou inspeções, de forma geral estão disponíveis nas empresas séries 

o das emissões médias 

ções correspondentes; 

 

A e  um exemplo de 

missões calculadas para uma fonte não estacionária. Nesse caso, o volume, a pressão e a 

 dados para 

uir são descritas, com detalhes, os tipos de emissões provenientes dos diferentes 

tipos de equipamentos presentes na indústria de gás natural.   

 

Para o caso de algumas fontes de emissão, ta

m

históricas de registros, e, desta forma, pode ser feito um cálculo razoável de emissões 

anuais. Por outro lado, muitas outras formas de emissões não estacionárias não são 

registradas pelas empresas e, precisam, portanto, ser calculadas. 

Cada fonte de emissões não estacionária requer a coleta de dados e a determinação de 

uma equação matemática particular que permita a quantificaçã

anuais. De forma geral, todas as fontes não estacionárias de emissões requerem a 

disponibilização das seguintes informações: 

 Caracterização técnica detalhada da fonte e identificação de parâmetros 

importantes que afetem as emissões; 

 Dados de vários locais, que permitam o cálculo da emissão total de metano, por 

evento, a partir da utilização das equa

 Dados de freqüência das liberações de metano para a atmosfera. 

stimativa de emissões da manutenção de rotina de um gasoduto é

e

temperatura do gás contido no duto, antes da liberação, são utilizados para o cálculo das 

perdas quando do evento da operação de manutenção. Adicionalmente, uma freqüência 

média deste tipo de evento será necessária para o cálculo das perdas anuais. 

Em alguns casos, as emissões por evento de algumas fontes estacionárias são medidas. 

Os dados de emissão gerados podem ser, então, combinados com outros

quantificar as emissões anuais destas fontes. Alguns exemplos de onde tais medições 

podem ser feitas incluem a exaustão dos compressores e de equipamentos pneumáticos a 

gás. 

 

A seg
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5.4.3 Emissões Fugitivas 
 

São vazamentos não intencionais oriundos de superfícies seladas, tais como 

, ou oriundas de gasodutos subterrâneos com problemas 

de corrosão e/ou de problemas nas conexões. 

 

Emissões fugitivas são geralmente medidas pelo método dos componentes ou pelo 

 pela EPA para a indústria de gás natural 

norte-americana, a contribuição por fonte para o total das emissões fugitivas foi estimada, 

tendo sido dividida em duas categorias: Vazamentos em Equipamentos e Vazamentos em 

     

compressores, packings e gaskets

método do gás traçador. No inventário feito

Dutos Enterrados. A Figura 20 mostra os resultados obtidos. 
 

75%

25% Vazamentos em
Equipamentos
Vazamentos em
Dutos Enterrados

                                                               

Figura 20: Distribuição das Emissões Fugitivas da Indústria de Gás Natural Norte-
Americana 

Fonte: EPA, 1998. 

Conforme pode ser observado na Fig azamentos em equipamentos são os 

grandes responsáveis pelas emissões ibuindo com cerca de 75% do total 

das emissões contempladas no inventário. Dentro desta categoria, as contribuições 

relativas a cada uma das fontes são mostradas a seguir. 

 

 

ura 21, os v

 fugitivas, contr
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Figura 21: Distribuição das Emissões Fugitivas Relativas ao Vazamento em 

Equipamentos da Indústria de Gás Natural Norte-Americana 

 

Conforme se pode observar, do tot fugitivas de metano, a maior fonte 

orresponde às emissões das estações de compressão. Cabe também salientar que a maior 

os pela IEA 

) para diferentes componentes de compressores norte-

Fonte: EPA, 1998. 

al das emissões 

c

parte deste tipo de emissão é decorrente dos segmentos de transporte e armazenamento de 

gás, onde existe um grande número de compressores de elevada potência. 

 

A Tabela 26 apresenta os valores típicos de vazamentos reportad

(International Energy Agency

americanos. 
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Tabela 26: Taxas de Vazamento Típicas de Componentes de Compressores Norte-
Americanos 

 

Tipo de Componente Volume Médio Emitido 
(Mcm/ano33) 

Wet Seal System 595,4 – 2.977,0 
Válvula de Alívio de 

Pressão 33,6 

Compressor Rod Packing 24,4 
Válvula de BlowDown 14,6 

Station BlowDown 13,2 
Fuel Gas BlowDown 7,4 

Starter Vent 5,6 
Regulador 2,7 

Ball/Plug Valve 1,9 
OEL 1,4 

Compressor Loader Valve 1,4 
Válvula de Controle 0,7 

Flange 0,4 
Gate/Need Valve 0,4 

Pipe Thread 0,3 
                                                                                                  Fonte: IEA, 2002. 

 

5.4.4 Emissões de Vents  
 
São liberações de gás previstas em projeto ou operacionais, para a atmosfera. Exemplos 

deste tipo de emissão incluem: emissões contínuas de vents de processo, operações de 

manutenção tais como blowDowns; e pequenas fontes individuais de emissão, tais como 

vents pneumáticos. 

 

As emissões de vents correspondem à segunda categoria de emissões da indústria de gás 

natural e também podem ocorrer na etapa de transporte.  As emissões de vents, no 

inventário realizado pela EPA, foram subdivididas em seis categorias, a saber: 

 

 Equipamentos Pneumáticos – Os equipamentos pneumáticos utilizados na indústria 

de gás natural consistem em atuadores de válvulas e controladores que utilizam a pressão 

natural do gás como força propulsora para o movimento da válvula. O gás do atuador da 
                                                 
33 [Mcm/ano] = [milhões de centímetros/ano]. 
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válvula é ventilado para a atmosfera durante os acionamentos da mesma. Há dois tipos 

principais de equipamentos pneumáticos, as válvulas de controle que regulam o fluxo do 

gás e válvulas de isolamento que bloqueiam e/ou isolam equipamentos e/ou linhas. 

Normalmente, as válvulas de isolamento têm uma taxa de emissão anual muito baixa, 

enquanto que a taxa de emissão das válvulas de controle pode ser alta. Tal fato se dá, pois 

a atuação das válvulas de isolamento só ocorre em situações de manutenção ou de 

emergência nas quais o isolamento de uma parte de um equipamento ou de uma seção de 

um duto seja necessário, enquanto que as válvulas de controle atuam freqüentemente, de 

forma a promover os ajustes necessários às mudanças de processo. Há também alguns 

tipos de válvulas de controle que deixam escapar gás continuamente.  

 

 BlowDown e Purga – Esta é a maior fonte de emissões desta categoria. O BlowDown 

se refere à ventilação intencional e não intencional de gás natural com as finalidades de 

manutenção, operações de rotina ou condições de emergência. Uma parte de um 

equipamento ou uma instalação inteira podem precisar ser isolados, e o gás é ventilado 

para a atmosfera. O gás será liberado para a atmosfera por duas razões: BlowDown de 

Manutenção, quando o gás é ventilado de dentro do equipamento com a finalidade de 

eliminar o material inflamável presente, provendo uma ambiente de trabalho mais seguro 

para os funcionários que precisem fazer a manutenção; ou o BlowDown de emergência, 

no qual o gás é ventilado de um local de forma a eliminar uma potencial fonte de 

combustível, como, por exemplo no caso da ocorrência de um incêndio. Os fatores que 

afetam o volume de metano liberado para a atmosfera durante um blowDown são a 

freqüência, o volume de gás liberado por evento e a disposição do gás. 

 Bombas de Desidratador de Glicol – Estas bombas são comuns em toda a indústria, 

e fazem parte das unidades de desidratação de gás a glicol. As emissões de metano 

dependerão fortemente do tipo de projeto da unidade de desidratação considerada. 

 Vents de Desidratadores – A maior parte dos equipamentos de desidratação de gás 

está localizada nas instalações de produção, mas podem também ser utilizados nas etapas 

de processamento, transporte e armazenamento de gás. 

• Bombas de Injeção de Produtos Químicos – A maior parte desses equipamentos 

está localizada nas instalações de produção, e tem como finalidade propiciar a injeção, no 
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gás, de diferentes substâncias químicas tais como biocidas, inibidores de corrosão, 

inibidores de formação de hidratos, desemulsificantes e outros, com vistas a melhorar 

suas propriedades e seu transporte. O número necessário desses equipamentos varia em 

função da composição do gás produzido. Muitas dessas bombas operam sazonalmente, 

como no caso das de adição de inibidores de formação de hidratos, que atuam quando a 

temperatura ambiente fica muito baixa. 

 Outros. 

 

As contribuições de cada um dos tipos dos equipamentos (ou eventos) pertencentes à 

categoria de emissões de vents para o total das emissões são mostradas na Figura 22. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Distribuição das Emissões Fugitivas Relativas a Emissões de Vents da 
Indústria de Gás Natural Norte-Americana 

Fonte: EPA, 1998. 

 

Este tipo de emissão é mais relevante para o caso das Unidades de Processamento de Gás 

Natural, onde se encontra a maior parte dos equipamentos contemplados na categoria. 

Entretanto, optou-se por considerá-lo neste estudo, para contextualizar de forma mais 

abrangente a questão das emissões na indústria de gás natural. 
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5.4.5 Emissões de Combustão 
 

As emissões de combustão podem resultar da queima incompleta do metano em 

queimadores, flares e motores. Além do metano, pode ocorre emissão de CO2, NOx, CO, 

material particulado e outros gases provenientes do processo de combustão. Os itens a 

seguir descrevem cada um dos poluentes. 
 

5.4.5.1 Metano 
 

As emissões de metano significativas desta categoria são resultantes da exaustão dos 

motores dos compressores de gás, e existem dois tipos principais de motores de 

compressores: os motores alternativos e as turbinas a gás. Cabe também salientar que, de 

acordo com o inventário realizado pela EPA, os motores alternativos emitem cerca de 

quarenta vezes mais metano por HP ou por unidade de combustível consumido do que as 

turbinas a gás. Além de metano, outros gases são emitidos no funcionamento destes 

motores, estes serão detalhados no item 5.5. 

 

Durante a queima do gás natural nesses equipamentos, há também a emissão de gases 

acidificantes da atmosfera (causadores da chuva ácida), tais como os óxidos de enxofre e 

de nitrogênio, de monóxido de carbono e de compostos orgânicos voláteis – VOC’s (estes 

gases também contribuem para o efeito estufa e também são resultantes da combustão 

incompleta do metano). Também pode haver a emissão de pequenas quantidades de 

material particulado que podem incluir traços de metais.   

 

A EPA fornece fatores de emissão para cada um desses poluentes por tipo de 

equipamento e combustível utilizado. Tais fatores também serão apresentados 

posteriormente. Com a finalidade de contribuir para a realização do inventário de 

emissões que será necessário ao cálculo dos indicadores relativos às emissões 

atmosféricas. 
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5.4.5.2 Óxidos de Nitrogênio 
 

Outro poluente resultante da combustão são os óxidos de nitrogênio. Estes são formados 

basicamente a partir de três diferentes mecanismos. O principal mecanismo de formação 

dos óxidos de nitrogênio (NOx) durante a combustão do gás natural em motores 

alternativos é a ocorrência de uma reação química entre o nitrogênio e o oxigênio 

presentes no ar atmosférico (substância comburente) durante a reação de combustão, em 

altas temperaturas. Este tipo de óxido de nitrogênio é, por esta razão, conhecido como 

óxido de nitrogênio térmico (thermal NOx). A maior parte do NOx formado a partir deste 

mecanismo ocorre em regiões de altas temperaturas dentro da câmara de combustão, 

onde o ar foi suficientemente misturado com o combustível e produzindo um pico de 

temperatura na interface ar/combustível. O segundo mecanismo de formação, que produz 

o chamado NOx imediato (prompt NOx), ocorre quando reações antecipadas entre o 

nitrogênio do ar de combustão e radicais hidrocarboneto presentes no combustível. Tais 

reações ocorrem dentro da chama e são normalmente desprezíveis em relação aos níveis 

de NOx formados pelo mecanismo térmico.  O terceiro mecanismo de formação de NOx, 

que produz o chamado NOx combustível (fuel NOx), ocorre quando moléculas contendo 

nitrogênio com ligações triplas reagem com o oxigênio do ar. O gás natural contém muito 

pouco destes compostos (apesar de conter algum nitrogênio molecular, N2), de forma que 

a produção de óxido por este mecanismo também pode ser considerada desprezível. 

 

Essencialmente, todo o NOx oriundo da combustão nos motores alternativos movidos a 

gás natural  é formado pelo mecanismo térmico. A formação pelo mecanismo imediato só 

é significativa em situações fortemente controladas em motores de queima rica, onde o 

mecanismo térmico de formação é eliminado. A taxa de formação de NOx a partir do 

mecanismo térmico é fortemente dependente das razões estequiométricas dos reagentes, 

da temperatura de combustão e do tempo de residência dos reagentes nesta temperatura. 

A formação máxima de NOx ocorre a partir do mecanismo térmico, próxima da razão 

estequiométrica ar/combustível, desde que as temperaturas de reação sejam 

suficientemente altas na mistura. 
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5.4.5.3 Monóxidos de Carbono e VOC’s 
 

As emissões de CO e VOC’s são resultantes da combustão incompleta do gás natural. A 

formação de CO ocorre fundamentalmente quando o tempo de residência da mistura 

ar/combustível na câmara de combustão é insuficiente para completar a reação de 

oxidação do carbono. No caso dos motores alternativos, a emissão de CO pode indicar a 

presença antecipada dos gases de combustão nas paredes da câmara ou na superfície das 

válvulas. A oxidação do CO em CO2 é uma reação lenta comparada à maioria das reações 

de oxidação de hidrocarbonetos. 

 

Os poluentes comumente classificados como Compostos Orgânicos Voláteis abrangem 

um amplo espectro de compostos orgânicos voláteis que são fotoreativos na atmosfera. 

As emissões de VOC’s ocorrem quando algum gás permanece não queimado ou 

parcialmente queimado durante o processo de combustão. Juntamente com o gás, alguns 

compostos orgânicos são carreados, sem terem reagido. Estes compostos podem ser 

componentes traço do gás, ou podem também ser resultantes de reações paralelas de 

pirólise de hidrocarbonetos mais pesados também presentes no gás. A combustão parcial 

de hidrocarbonetos resulta da formação de uma mistura ar/combustível pobre antes ou 

durante a combustão, ou de ajustes incorretos nas razões ar/combustível na câmara de 

combustão devido a um mau ajustamento do sistema de admissão de combustível do 

motor. Além disso, baixas temperaturas na câmara de combustão podem propiciar a 

queima parcial dos hidrocarbonetos em virtude do excessivo resfriamento de suas 

paredes, ou do resfriamento antecipado dos gases devido à expansão do volume da 

combustão causado pelo movimento dos pistões antes de a reação estar completa. 
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5.4.5.4 Material Particulado 
 

A emissão de materiais particulados resulta do carregamento de substâncias não 

combustíveis presentes no gás natural (as concentrações deste tipo de substancias são 

muito baixas no gás natural) e no óleo lubrificante do motor, além da formação de 

produtos resultantes de combustão incompleta. Emissões de material particulado por 

motores alternativos movidos a gás natural são, geralmente, muito pequenas e 

compreendem materiais muito finos e condensáveis. O aumento deste tipo de emissão 

pode ser resultado de problemas com a manutenção nos motores ou de empobrecimento 

da mistura ar/combustível. 

 

5.5 Emissões Provenientes de Equipamentos: Motores Combustíveis e Turbinas a 

Gás 

 

Durante sua operação dos motores alternativos movidos a gás natural e as turbinas a gás 

ocorre emissão de metano e de outros gases de efeito estufa, além de gases poluentes da 

atmosfera. Os itens a seguir descrevem cada um. 

 

5.5.1 Motores Alternativos Movidos a Gás Natural 
 
A maior parte dos motores alternativos movidos a gás natural utilizada na indústria de gás 

é encontrada em estações de compressão e armazenamento e em unidades de 

processamento de gás, nestas os motores são utilizados para mover compressores e 

bombas, e nas estações de compressão são usados para auxiliar o movimento do gás de 

uma estação para outra. 

Nas estações de compressão, os motores alternativos são utilizados para fornecer energia 

para os compressores alternativos que movimentam o gás nos dutos (500-2000 psig). 

Estas estações são espaçadas de 50 a 100 milhas ao longo de um gasoduto, que parte de 

uma área de abastecimento e segue para uma área de consumo. Os compressores elevam 

a pressão de descarga do gás no gasoduto de forma a suplementar as perdas a montante 

da estação decorrentes de atrito durante a passagem do gás ao longo do duto, de forma a 
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manter a pressão de sucção necessária a jusante da estação nos vários pontos de entrega. 

A vazão do gás e as perdas devido a atrito são fortemente dependentes do número de 

motores que operam nas estações. A velocidade de um único motor e a potência por 

motor necessária (carga) para comprimir o gás natural depende da pressão do gás que 

chega na estação, da pressão de entrega desejada para o gás e da quantidade de gás que 

flui pelo gasoduto. Os compressores alternativos têm aplicação mais ampla do que os 

compressores centrífugos, na medida em que possuem maior flexibilidade operacional 

em condições de fluxo de gás variável. Os compressores centrífugos são movidos por 

turbinas a gás, sendo também utilizados em algumas estações de compressão.  

 

5.5.2 Emissões de Gases de Efeito Estufa e Poluentes Atmosféricos em Motores 

Alternativos Movidos a Gás Natural 

 

Os principais poluentes produzidos pela queima de gás natural em motores alternativos 

são os óxidos de enxofre (NOx), o monóxido de carbono (CO) e os chamados compostos 

orgânicos voláteis (Volatile Organic Compounds – VOC’s). A formação dos óxidos de 

nitrogênio está exponencialmente relacionada à temperatura de combustão nos cilindros 

dos motores. A formação dos outros poluentes, CO e diferentes VOC’s, está 

intrinsecamente relacionada à combustão incompleta do gás. As emissões de materiais 

particulados (PM – particulate matter) incluem traços de metais, material inorgânico não 

combustível, além de compostos orgânicos não condensáveis, semi-voláteis, que resultam 

da volatilização do óleo lubrificante utilizado nos motores ou da combustão incompleta 

do gás. Os óxidos de enxofre (SOx) são formados em quantidades muito pequenas, na 

medida em que a maior parte dos compostos sulfurados presente no gás natural é 

removida na etapa de processamento34. Entretanto, pequenas quantidades de substância 

odorizante sulfurada são adicionadas ao gás natural nos City gates anteriormente à sua 

distribuição, com a finalidade de possibilitar a detecção de vazamentos, na medida em 

que o gás, em si, é inodoro.  

 

                                                 
34 As concentrações máximas de compostos sulfurados no gás natural são determinadas pela Agência Nacional do Petróleo. Para 
detalhes, vide Capítulo IV desta dissertação. 
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5.5.3 Fatores de Emissão de Poluentes Atmosféricos e Gases de Efeito Estufa para 

Motores Alternativos Movidos a Gás Natural 

 

Neste item serão apresentados os fatores de emissão calculados pela EPA, agência de 

proteção ambiental norte-americana, para diferentes tipos de motores alternativos 

movidos a gás natural. É importante salientar que as emissões efetivamente medidas 

nestes equipamentos podem diferir consideravelmente dos fatores que serão 

apresentados, na medida em que diferentes motores operam em diferentes condições, tais 

como, razão ar/combustível, tempo de ignição, torque, velocidade, temperatura ambiente, 

umidade e outros fatores. Não é incomum que a medição das taxas de emissão de um 

dado motor difiram significativamente das taxas de emissão de um outro, idêntico, 

situado na mesma instalação, operado pelas mesmas pessoas, utilizando o mesmo 

combustível. A abordagem utilizada pela EPA para a determinação destes fatores foi 

amostral, e a variabilidade dos dados é evidenciada ao se verificar os elevados desvios 

padrão reportados. 
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Tabela 27: Fatores de Emissão de Motores Alternativos 2-tempos (Queima Pobre) 
sem Equipamentos de Controle de Poluição 

Poluentes Atmosféricos e  
Gases de Efeito Estufa 

Fator de Emissão (lb/MMBtu) 
(entrada de combustível)b 

NOx (90 – 105% de Carga)c 3,17 
NOx (< 90% de Carga) c 1,94 
CO (90 – 105% de Carga)c 0,386 
CO (< 90% de Carga)c 0,353 
CO2

d 1,10 x 10+2 
SO2

e 5,88 x 10-4 
TOCf 1,64 
Metano – CH4

g 1,45 
VOCh 0,120 
PM 10 (filtrável)i 3,84 x 10-2 
PM 2,5 (filtrável)j 3,84 x 10-2 
PM (condensável) 9,91 x 10-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           Fonte: EPA, 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
b Os fatores de emissão foram calculados nesta unidade tomando-se por base os procedimentos da EPA. 
c Testes de emissão com condições de carga não reportadas não foram incluídos na base de dados. 
d Baseado em 99,5% de conversão do carbono do combustível em CO2. 
e Baseado em 100% de conversão do enxofre do combustível em SO2. 
f O fator de emissão para o TOC foi calculado a partir da realização de 43 testes. 
g O fator de emissão do metano é determinado pela subtração dos fatores de emissão de etano e de VOC’s do fator de emissão de 
TOC. 
h O fator de emissão de VOC’s é calculado a partir da soma dos fatores de emissão de todas os compostos orgânicos menos etano e 
metano. 
i São consideradas filtráveis emissões de PM ≤ 10 µm de diâmetro aerodinâmico. Portanto, em se tratando de emissões filtráveis, 
PM10 = PM2,5. 
j Não havia dados disponíveis para emissões condensáveis de material particulado. O fator de emissão reportado corresponde às 
emissões de motores 4SLB (este é 2SLB). 
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Tabela 28:  Fatores de Emissão de Motores Alternativos 4-tempos (Queima Pobre) 
sem Equipamentos de Controle de Poluição 
 

Poluentes Atmosféricos e  
Gases de Efeito Estufa 

Fator de Emissão (lb/MMBtu) 
(entrada de combustível)b 

NOx (90 – 105% de Carga)c 4,08 

NOx (< 90% de Carga)c 0,847 

CO (90 – 105% de Carga)c 0,317 

CO (< 90% de Carga)c 0,557 

CO2
d 1,10 x 10+2 

SO2
e 5,88 x 10-4 

TOCj 1,47 

Metano – CH4
g 1,25 

VOCh 0,118 

PM 10 (filtrável)i 7,71 x 10-5 

PM 2,5 (filtrável)i 7,71 x 10-5 

PM (condensável) 9,91 x 10-3 

                                                                                                    Fonte: EPA, 1998. 

 
 

 

                                                 
a Os fatores representam níveis de emissão sem controle. Para o NOx, CO e PM10, “sem controle” significa sem controles de 
combustão e sem controles adicionais; entretanto, o fator pode incluir unidades XXX. Para todos os outros gases, “sem controle” 
significa sem controle de oxidação; entretanto as fontes medidas podem incluir unidades que utilizem técnicas de controle para 
emissões de NOx. Os fatores são baseados numa grande população de motores, e são expressos para motores operando com carga 
total, exceto quando indicado. 
PM10 = Material particulado< 10 µm de diâmetro aerodinâmico 
TOC – Total Organic Compounds = Compostos Orgânicos Totais 
b Os fatores de emissão foram calculados nesta unidade tomando-se por base os procedimentos da EPA. 
c Testes de emissão com condições de carga não reportadas não foram incluídos na base de dados. 
d Baseado em 99,5% de conversão do carbono do combustível em CO2.  
e Baseado em 100% de conversão do enxofre do combustível em SO2. 
f O fator de emissão para o TOC foi calculado a partir da realização de 22 testes. 
g O fator de emissão do metano é determinado pela subtração dos fatores de emissão de etano e de VOC’s do fator de emissão de 
TOC. 
h O fator de emissão de VOC’s é calculado a partir da soma dos fatores de emissão de todas os compostos orgânicos menos etano e 
metano. 
i São consideradas filtráveis emissões de PM ≤ 10 µm de diâmetro aerodinâmico. Portanto, em se tratando de emissões filtráveis, 
PM10 = PM2,5. 
j PM condensável = PM Condensável Inorgânico + PM Condensável Orgânico.  
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Tabela 29: Fatores de Emissão de Motores Alternativos 4-tempos (Queima Rica) 
sem Equipamentos de Controle de Poluição 

 

Poluentes Atmosféricos e  
Gases de Efeito Estufa 

Fator de Emissão (lb/MMBtu) 
(entrada de combustível)b 

NOx (90 – 105% de Carga)c 2,21 
NOx (< 90% de Carga)c 2,27 
CO (90 – 105% de Carga)c 3,72 
CO (< 90% de Carga)c 3,51 
CO2

d 1,10 x 10+2 
SO2

e 5,88 x 10-4 
TOCf 0,358 
Metano – CH4

g 0,23 
VOCh 2,96 x 10-2 
PM 10 (filtrável)i,j 9,50 x 10-3 
PM 2,5 (filtrável)j 9,50 x 10-3 
PM (condensável)k 9,91 x 10-3 
                                                                                            Fonte: EPA, 1998. 

 

                                                 
a Os fatores representam níveis de emissão sem controle. Para o NOx, CO e PM10, “sem controle” significa sem controles de 
combustão e sem controles adicionais; entretanto, o fator pode incluir unidades XXX. Para todos os outros gases, “sem controle” 
significa sem controle de oxidação; entretanto as fontes medidas podem incluir unidades que utilizem técnicas de controle para 
emissões de NOx. Os fatores são baseados numa grande população de motores, e são expressos para motores operando com carga 
total, exceto quando indicado. 
PM10 = Material particulado< 10 µm de diâmetro aerodinâmico 
TOC – Total Organic Compounds = Compostos Orgânicos Totais 
 
b Os fatores de emissão foram calculados nesta unidade tomando-se por base os procedimentos da EPA. 
 
c Testes de emissão com condições de carga não reportadas não foram incluídos na base de dados. 
 
d Baseado em 99,5% de conversão do carbono do combustível em CO2. 
 
e Baseado em 100% de conversão do enxofre do combustível em SO2. 
 
f O fator de emissão para o TOC foi calculado a partir da realização de 6 testes. 
 
g O fator de emissão do metano é determinado pela subtração dos fatores de emissão de etano e de VOC’s do fator de emissão de 
TOC. 
 
h O fator de emissão de VOC’s é calculado a partir da soma dos fatores de emissão de todas os compostos orgânicos menos etano e 
metano. 
 
i Não havia dados disponíveis para motores sem controle. 
 
j São consideradas filtráveis emissões de PM ≤ 10 µm de diâmetro aerodinâmico. Portanto, em se tratando de emissões filtráveis, 
PM10 = PM2,5. 
 
k Não havia dados disponíveis para emissões condensáveis. O fator de emissão apresentado corresponde às emissões de motores 
4SLB. 

 178



Estes fatores serão utilizados no cálculo do indicador de intensidade de emissão de 
poluentes acidificantes da atmosfera – óxidos de enxofre e de nitrogênio. 

 

5.5.4 Turbinas a Gás 
 
As turbinas a gás, também chamadas de “turbinas de combustão”, são utilizadas em uma 

grande gama de aplicações, incluindo geração de energia elétrica, co-geração, transporte 

de gás natural e outros processos. As turbinas a gás são disponíveis em tamanhos que 

variam desde 300 hp até mais de 268.000 hp. A potência média nos Estados Unidos é de 

40.200 hp. Os principais combustíveis utilizados são o gás natural e óleo combustível 

destilado. No transporte de gás natural, as turbinas a gás são utilizadas nas estações de 

compressão com a finalidade de moverem compressores centrífugos. 

 

5.5.4.1 Emissões de Turbinas a Gás 
 
Os principais poluentes emitidos por turbinas movidas a gás natural são os óxidos de 

nitrogênio (NOx), o monóxido de carbono (CO) e, em menor extensão, os compostos 

orgânicos voláteis (VOC’s). O material particulado é também um poluente importante, 

mas somente no caso de turbinas que utilizam combustíveis líquidos. A formação dos 

óxidos de nitrogênio é amplamente dependente das altas temperaturas que ocorrem no 

interior da câmara de combustão. O CO, os VOC’s, o material particulado e outros 

poluentes perigosos são principalmente produtos das reações incompletas de combustão.  

 

São também emitidas quantidades traço de dióxido de enxofre (SO2) e de poluentes 

atmosféricos perigosos. A emissão de óxidos de enxofre (SOx) só ocorrerá em 

significativas quantidades se o teor de enxofre do combustível for elevado, o que só 

ocorrerá se o combustível utilizado for um óleo combustível pesado, pois este tipo de 

emissão está diretamente relacionado à presença de enxofre no combustível. A presença 

de cinzas e de aditivos metálicos no combustível também contribui para a exaustão de 

materiais particulados. 
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Os mecanismos de formação destes poluentes são essencialmente os mesmos daqueles 

descritos para o caso dos motores alternativos, portanto não serão repetidos neste item. 

 

5.5.4.2 Fatores de Emissão de Poluentes e Gases de Efeito Estufa para Turbinas a 
Gás 
 
Neste item serão apresentados os fatores de emissão calculados pela EPA, agência de 

proteção ambiental norte-americana, para diferentes tipos de turbinas movidas a gás 

natural. Para este caso, valem também as mesmas observações feitas em relação aos 

fatores de emissão calculados pela agência para os motores alternativos.  
 

Tabela 30: Fatores de Emissão de Turbinas Estacionárias a Gás Natural Sem 
Equipamentos de Controle de Poluição17 
 

Poluentes Atmosféricos e  
Gases de Efeito Estufa 

Fator de Emissão (lb/MMBtu) 
(entrada de combustível)m 

CO2
n 110 

N2O 0,003 

SO2
o 0,94S 

Metano – CH4 8,6 x 10-3 

VOC 2,1 x 10-3 

PM10 (condensável) 4,7 x 10-3 

PM 2,5 (filtrável) 1,9 x 10-3 

PM (Total) 6,6 x 10-3 

                                                                                                Fonte: EPA, 1998. 

 
 

 

 

                                                 
17 Os fatores foram calculados a partir de unidades operando com altas cargas (≥ 80%). 
m Os fatores de emissão foram calculados nesta unidade tomando-se por base os procedimentos da EPA. 
n Baseado em 99,5% de conversão do carbono do combustível em CO2. 
o Assume-se que todo o enxofre contido no combustível forma SO2. S é o teor de enxofre do gás natural utilizado. 
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Tabela 31: Fatores de Emissão de Óxidos de Nitrogênio e Monóxido de Carbono 
para Turbinas a Gás Natural com Diferentes Tipos de Controle de Emissão de 
Poluentes 
 

Tipo de Controle de 
Emissão 

Óxidos de Nitrogênio 
(lb/MMBtu)m 

(Entrada de Combustível) 

Monóxido de Carbono 
(lb/MMBtu)m 

(Entrada de Combustível) 
Sem Controle 0,32 8,2 x 10-2 

Injeção de Vapor 0,13 3,0 x 10-2 
Pré-Mistura 9,9 x 10-2 1,5 x 10-2 

Fonte: EPA, 1998. 

 

5.6 Resíduos Sólidos Gerados 

 

Um tipo de resíduo gerado é o pó preto, que consiste na emissão de particulados 

oriundos, possivelmente, do processo de corrosão dos gasodutos é considerado um 

impacto significativo no transporte de gás natural que contribui na redução da vida útil 

dos gasodutos. Este material particulado recebe o nome de pó preto. A denominação da 

cor preta deve-se ao fato do pó ser escuro, em tonalidades que variam entre as cores cinza 

escuro e preto. O pó preto é constituído basicamente por substancias inorgânicas como os 

óxidos de ferro, principalmente Fe3O4 (magnetita) e FeCO3 (siderita).  

 

De acordo com Alder35, quanto maior a velocidade de escoamento do gás natural, maior é 

o problema. Pois as partículas provocam fadiga nos gasodutos podendo levar ao 

rompimento dos mesmos. Para amenizar este problema, são utilizados filtros e realizadas 

limpezas regularmente onde posteriormente o pó é tratado. Outra medida importante 

consiste em manter o ponto de orvalho constante e na temperatura certa para evitar 

condensação do gás. 

 
 

                                                 
m Os fatores de emissão foram calculados nesta unidade tomando-se por base os procedimentos da EPA.
 
35 Engenheiro do CENPES especialista em pó preto. 
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5.7 Oportunidades de Prevenção de Poluição no Segmento de Transporte de Gás 

Natural 

 

É possível depreender da observação dos impactos apresentados nos itens 5.3 e 5.4., que 

ao contrário de outros setores da indústria, a emissão de gases de efeito estufa e de 

poluentes atmosféricos durante o transporte de gás natural está diretamente associada à 

perda do produto comercializado, isto é, do próprio recurso natural entregue pelas 

empresas transportadoras. Desta forma, perde não apenas o meio ambiente, mas perdem 

principalmente, as empresas que vendem o serviço.  

 

A adoção de indicadores de ecoeficiência é bastante relevante na cadeia de transporte de 

gás natural. Além de auxiliar na minimização das emissões, a partir da adoção de práticas 

ecoeficientes, estes podem contribuir no aumento da eficiência do processo, pois as 

perdas diminuíram consideravelmente. 

 

A melhor forma de redução da poluição é, em primeiro lugar, a sua prevenção. Algumas 

empresas reduziram a emissão de poluentes implementando criativamente técnicas de 

prevenção de poluição que melhoram a eficiência das operações, aumentam os lucros e, 

ao mesmo tempo, minimizam os impactos adversos sobre o meio ambiente. Isto pode ser 

feito de diversas maneiras, tais como, reduzindo-se o consumo de materiais, melhorando-

se técnicas de gerenciamento, realizando-se re-engenharia em processos com a finalidade 

de se utilizar subprodutos e substituindo-se a utilização de substâncias químicas tóxicas. 

 

No sentido de encorajar a adoção de tais práticas, a agência de proteção ambiental norte-

americana, a EPA (Environmental Protection Agency), fornece às empresas de diversos 

setores produtivos, sugestões de oportunidades de prevenção da poluição. De acordo com 

a EPA as principais oportunidades de prevenção da poluição no segmento de transporte 

de gás natural por gasodutos consistem em investimentos na melhoria dos sistemas de 

detecção de vazamentos e de outros métodos que possam verificar a integridade dos 

dutos e de outros componentes da linha, tais como utilização de softwares e a realização 

de testes. As principais medidas recomendadas são: Melhorias nos sistemas de detecção 
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de vazamentos, Utilização de sistemas de controle, utilização de pigs inteligentes, 

treinamento de operadores e outros (EPA, 1998). 
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6. Metodologia para Identificação e Proposição de Indicadores de Ecoeficiência para 

o Transporte de Gás Natural 

  

A metodologia de proposta para a definição dos indicadores de ecoeficiência apresentada 

abaixo consiste num híbrido das informações teóricas resultante do levantamento 

bibliográfico e estado da arte das empresas do setor de petróleo e gás natural. 

 

Esta metodologia será aplicada para a proposição dos indicadores de ecoeficiência no 

estudo de caso que será apresentado no capitulo sete. 

 

Fase 1: Delimitação da Área de Estudo - Escolha do Estudo Piloto  

 

A escolha do estudo-piloto pode ser feita considerando diversos aspectos, como por 

exemplo, o local ser geograficamente conveniente. Outra possibilidade é que o local-

piloto represente o mais complicado dos casos reais, de forma que aproximadamente 

todas as questões relevantes da fase de coleta de dados sejam encontradas no local.  

 

Fase 2: Elaboração de questionário contendo perguntas que fornecessem 

informações sobre a região, o processo e outras questões relevantes para a 

identificação dos impactos ambientais   

 

Os questionários (ANEXO) contêm perguntas relevantes sobre o processo entre outras 

questões necessárias para a identificação dos possíveis impactos para posteriormente ser 

feita a proposta dos indicadores de ecoeficiência.  

 

Estes questionários servem com ferramenta de coleta de dados durante as entrevistas 

realizadas nas visitas de campo. 
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Fase 3: Entrevistas 
 

Uma das mais importantes fontes de informação para um estudo de caso são as 

entrevistas. Estas consistem num importante método de levantamento de dados e 

conhecimento do estudo de caso e podem assumir formas diversas, sendo muito comum 

que sejam conduzidas de forma espontâneas (Yin, 2001). 

 

Fase 4: Pesquisa e estudo dos segmentos (Gasodutos, Estações de compressão e City 

gates)  

 

As informações documentais são relevantes a todos os tópicos do estudo de caso. Este 

tipo de informação pode assumir muitas formas. Neste estudo foram pesquisados os 

seguintes documentos: livros, fluxogramas (coletadas durante as visitas de campo), 

publicações, artigos (internacionais e nacionais), documentos cedidos em cursos 

realizados durante o estudo e sites da internet. 

 

Fase 5: Levantamento dos indicadores ambientais e/ou de ecoeficiência existentes 

em algumas empresas de petróleo e gás natural e transportadoras de gás natural do 

Brasil e do mundo  

 

Esta fase além de consistir numa coleta de dados, permite identificar e analisar de forma 

crítica os indicadores ambientais e/ou de ecoeficiência reportados pelas empresas de 

petróleo e gás natural e transportadoras e propor os indicadores com base nesta 

experiência nacional e internacional. Consiste num levantamento do estado da arte dos 

indicadores ambientais e/ou de ecoeficiência nas empresas do setor. 

 

Fase 6: Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais da Área em Estudo 

 

A partir de levantamentos realizados na literatura e nas visitas de campo, onde se tem 

oportunidade de conhecer o processo produtivo, podem ser identificados os impactos 

mais significativos, com base nos critérios apresentados no capítulo 5, relativos a cada 
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um dos segmentos e a partir destes propor os indicadores de ecoeficiência. Durante a 

identificação e avaliação dos impactos são considerados o meio afetado e a fonte.  

 

Estes impactos devem ser identificados e avaliados a partir das características do 

processo.  

 
Fase 7: Proposta e Cálculo dos Indicadores de Ecoeficiência 

 

Com base na identificação dos impactos em escala piloto, conforme descrição do item 

anterior e nas informações sobre os indicadores de ecoeficiência existentes nas emrpesas 

pesquisadas (ver Fase 5) são propostos os indicadores de ecoeficiência. 

 

O indicador de ecoeficiência pode ser calculado de acordo com as fórmulas apresentadas 

no capítulo 2 e, em alguns casos, utilizando-se os fatores de emissões encontrados na 

literatura . A realização da apuração pode ser direta ou fazendo-se cálculo 

estequiométrico direto. Suas unidades são estabelecidas de acordo com o indicador e a 

periodicidade dependerá das características do processo. Nesta fase deverá ser proposta 

uma metodologia de cálculo dos indicadores de acordo com as variáveis operacionais, 

características dos processos e periodicidade de mensuração. 

36

 
Fase 8:Validação dos Indicadores 

 

Uma vez propostos os indicadores de ecoeficiência e seus respectivos cálculos é 

necessário que se faça uma escolha dos mais relevantes para que estes possam ser 

aplicados nas unidades pilotos e posteriormente monitorados de acordo com a 

periodicidade determinada. Esta escolha deve ser realizada com base em critérios pré-

estabelecidos pela empresa, onde devem ser consideradas as variáveis magnitude e 

importância. 

Verificado quais são os indicadores passiveis de serem utilizados, estes serão então 

implementados, conforme fase 9. 

 
                                                 
36 Para a determinação dos fatores de emissão dos equipamentos das estações de compressão vide capítulo cinco  
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Fase 9: Implementação dos Indicadores de Ecoeficiência na Unidade Piloto e 

posterior disseminação da mesma para as demais  Unidades 

 

Verificada a viabilidade de implementação, estes poderão ser disseminados às demais 

unidades da empresa. 

 

Uma vez identificado os indicadores, estes deverão passar por um processo de seleção, 

implementação, monitoramento, benchmark até verificação da viabilidade prática dos 

mesmos. Para isto, a seguir é proposto o modelo de implementação e monitoramento dos 

indicadores de ecoeficiência elaborado pela autora. 

  

Ciclo de Implementação e Monitoramento de Indicadores de Ecoeficiência 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaboração Própria, 2004. 
 
 

 
 

 
 
 

 

(1) Identificar Indicadores 
de Ecoeficiência 

(2) Selecionar Indicadores de 
Ecoeficiência para 

Implementação  

(3) Implementar os 
Indicadores de 
Ecoeficiência 

(4) Monitorar e 
Reportar Resultados (5) Benchmarking 

(6) Implementar Ações  

(7) Rever os Indicadores de 
Ecoeficiência Implementados 

Caminho 1 

Caminho 2
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O ciclo de processo de implementação e monitoramento de indicadores de ecoeficiência 

pode ser aplicado não somente para a etapa de transporte de gás natural, mas para 

qualquer outra etapa da cadeia de petróleo e gás. 

 

O modelo proposto é composto por sete etapas que possibilita o usuário reutilizar o 

indicador e/ou substituí-lo e/ou criar outro indicador para o processo. 

 

O ciclo contempla as seguintes etapas: 

 

1. Identificar os Indicadores de Ecoeficiência – identificado os impactos associados à 

atividade e os insumos e matéria – prima consumidos, propõem-se os indicadores de 

ecoeficiência pertinentes; 

2. Selecionar Indicadores de Ecoeficiência para Implementação – a partir do total de 

indicadores de ecoeficiência propostos anteriormente, deve-se escolher os mais relevantes 

ao processo de acordo com o custo de implementação e viabilidade de mensuração dos 

mesmos; 

3. Implementar o Indicador de Ecoeficiência – a implementação do indicador de 

ecoeficiência consiste em inserir um instrumento que meça o desempenho ou o não 

desempenho de uma determinada atividade, mediante uma prática ecoeficiente adotada 

previamente. Estes resultados são obtidos a partir da metodologia de cálculo proposta 

para cada indicador; 

4. Monitorar e Reportar os Resultados – Calculados os indicadores, estes deverão ser 

monitorados e posteriormente reportados de acordo com a periodicidade estabelecida; 

5. Benchmark – Os resultados obtidos nos cálculos dos indicadores devem ser 

comparados com resultados anteriores para verificação da eficiência das práticas de 

ecoeficiência adotadas (benchmark interno) e comparados com empresas que atuam no 

mesmo setor (benchmark externo). Desta forma é possível adotar metas a serem atingidas 

para cada um dos indicadores adotados; 

6. Implementar Ações – caso os resultados ainda não satisfaçam a meta estabelecida, 

deve-se adotar medidas que contribuam para o alcance da mesma. 
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7. Rever os Indicadores de Ecoeficiência Implementados – finalizado o ciclo deve-se 

verificar a viabilidade do indicador utilizado, se há necessidade de substituí-lo, descartá-

lo ou mantê-lo. Devido a modificações ocorridas no processo pode ocorrer a necessidade 

de adoção de outros indicadores. Assim, novos indicadores de ecoeficiência serão 

propostos e o ciclo se reiniciará.  

Caso os indicadores sejam mantidos, o ciclo deverá seguir o caminho 2, caso contrário 

deve-se seguir o caminho 1 novamente. 
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7. Proposta de Indicadores de Ecoeficiência para o Transporte de Gás Natural – 

Estudo de Caso - Malha Nordeste - Transpetro 

 

Este capítulo tem como objetivo validar a metodologia proposta no capitulo seis para 

proposição dos indicadores de ecoeficiência para o transporte de gás natural. Cabe 

ressaltar que a metodologia será aplicada até a fase 7, pois ainda não foram escolhidos os 

indicadores passiveis de serem aplicados, de acordo com os critérios a serem 

estabelecidos pela empresa. 

 

Seguindo cada um dos passos definidos, chegar-se-á aos indicadores passíveis de serem 

implementados no segmento de transporte de gás natural da Petrobras Transporte S.A – 

Transpetro. Segmento este composto por Gasodutos, City gates e Estações de 

Compressão. 

 

Inicialmente, será apresentado um breve histórico da Empresa Transpetro, assim como 

conceitos e informações relevantes da Rede Nordeste de Transporte de Gás Natural, local 

escolhido para aplicação da metodologia. 

 

Posteriormente, serão apresentados os resultados obtidos.  

 

7.1 Petrobras Transporte S. A - Transpetro 

 

A Petrobras Transporte S.A. - Transpetro é uma subsidiária integral da Petróleo 

Brasileiro S.A. - Petrobras e foi constituída em 12 de junho de 1998 em atendimento ao 

Art. 65 da Lei n.º 9.478/97 que reestruturou o setor, para atuar no transporte e 

armazenagem de granéis, petróleo e seus derivados e de gás natural, por meio de dutos e 

navios, e na operação de terminais (Transpetro, 2002). 

 

O início das atividades da Transpetro se deu em três fases: com a incorporação da Brasoil 

Shipping, em setembro de 98, que passou a se chamar Fronape International Company; 

com a absorção da gestão operacional dos navios da Frota Nacional de Petroleiros - 
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Fronape, iniciada em maio de 1999 e concluída em 1º de janeiro de 2000, e dos Dutos e 

Terminais, a partir de maio de 2000. Estas atividades operacionais originalmente estavam 

sob responsabilidade da Petrobras (Transpetro, 2002). 

 

Após decisão da Agência Nacional do Petróleo, em outubro de 2001, a Transpetro 

recebeu as autorizações para operação de oleodutos e terminais anteriormente detidos 

pela Petrobras. No ano de 2002, consolidou-se a atuação da empresa como gestora dos 

ativos de oleodutos e terminais da Petrobras, assumindo integralmente as operações e 

seus respectivos custos, inclusive o pagamento do arrendamento das instalações, bem 

como auferindo as receitas com a cobrança de tarifas pelos serviços prestados. 

7.1.1 Mercado Transpetro 
 
O mercado de atuação da empresa – de serviços em dutos e terminais – compreende e 

acompanha o mercado brasileiro de petróleo e derivados. A quase totalidade dos 

oleodutos no Brasil é operada pela Transpetro. Somando-se aos oleodutos um número 

expressivo de terminais terrestres e aquaviários, a empresa está apta a atender às 

necessidades de transporte dutoviário e movimentação em terminais em todas as regiões 

brasileiras. Seus principais clientes são a própria Petrobras, com atividades em todo o 

Brasil e, no Estado do Rio Grande do Sul, a Refap S.A. e a Copesul (Transpetro, 2002). 

 

Assim que houver permissão de transferência das autorizações de operação dos gasodutos 

da Petrobras para a Transpetro, esta poderá cobrar tarifas pela prestação de serviços, com 

significativo aumento na receita dessa atividade e absorção dos custos correspondentes. 

Ainda no transporte de gás natural, a tendência de regulamentação da ANP e o interesse 

comercial da Petrobras estão a desenhar o surgimento de novas empresas ou joint-

ventures proprietárias de gasodutos, junto às quais a Trasnpetro vem se posicionando 

como opção de operadora, o que poderá agregar atividades e receitas. (TRANSPETRO, 

2002). 
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7.1.2 Gestão de Dutos e Terminais 
 

A Unidade de Negócios de Dutos e Terminais – UN-D&T tem procurado atender às 

atuais exigências de mercado.  

 

A reestruturação organizacional ocorrida ao final de 2001 implantou um modelo mais 

atualizado, por segmentos de negócios – Oleodutos, Terminais Aquaviários e Gasodutos - 

apoiados por áreas de Benchmark, Comercialização, Suporte e Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde.  

 

Nesta área, dutos e terminais, o grande marco consistiu na elaboração do Programa de 

Integridade de Dutos que elevou o nível de segurança operacional das instalações de tal 

forma que, em um curtíssimo espaço de tempo, foram corrigidas todas as 

vulnerabilidades mapeadas do sistema. Em conjunto com o Pegaso, com as parcerias com 

empresas detentoras de tecnologia de ponta em SMS e, principalmente, com o novo 

modelo de gestão (por processos), desenvolvido e implementado pelo próprio pessoal da 

Transpetro, pode-se afirmar que a malha dutoviária e os terminais operados pela empresa 

entraram em uma espiral de excelência (Transpetro, 2002). 

 

O controle dos dutos a partir da criação do Centro de Controle Operacional (CCO) 

também foi relevante a Transpetro. A partir deste, podem ser operados da sede, todos os 

dutos sob controle da Transpetro, no Brasil e em qualquer lugar no exterior.  

 

A base de operação do CCO é o programa Scada (Supervisory Control And Data 

Acquisition). Este sistema permite obter informações dos dutos e terminais por meio de 

sensores instalados ao longo da malha dutoviária, controlando e supervisionando todo 

sistema. O início da implantação do Scada se deu em 1985, quando o programa começou 

a ser desenvolvido com o intuito de aumentar a segurança operacional dos dutos 

(Transpetro, 2002). 

 

Este sistema Scada traz ganhos para a segurança das operações, com softwares que 
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detectam vazamentos em tempo real, permitindo um monitoramento do transporte dos 

produtos segundo a segundo (Transpetro, 2002). 

 

Centralizando o acompanhamento de todo o processo e unificando procedimentos, os 

operadores da Transpetro dispõem de informações seguras que lhes permitem agir à 

distância sobre seus equipamentos. Caso ocorra impedimento no processo de operação do 

CCO, na sede, outras duas unidades da Transpetro são acionadas.  

 

O processo de transporte de gás natural ocorre entre as plantas de produção e tratamento, 

estações de compressores e consumidores finais do gás transportado. Para serem 

conduzidos com eficiência, esses processos exigem segurança e coordenação 

centralizada, em que uma única entidade operacional tem acesso a todas as informações 

correntes do processo de transferência, como pressões, vazões, estado dos equipamentos 

e alarmes para condições anormais (TRANSPETRO, 2002).  
 

7.1.3 Segurança Meio Ambiente e Saúde – SMS 

 
A Transpetro, alinhada às diretrizes estabelecidas para o Sistema Petrobras, implementou 

em 2002 diversos projetos que, gerenciados de forma integrada, que tem o objetivo de 

conduzir a empresa rumo a excelência em Segurança, Meio Ambiente e Saúde – SMS 

(Transpetro, 2002). 

 

A opção estratégica de “garantir sua atuação com foco em SMS” foi viabilizada por 

várias iniciativas estratégicas e suportada por recursos orçamentários ligados ao 

Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional, Meio Ambiente 

e Saúde, com ênfase na manutenção da integridade dos dutos, na adoção de 

procedimentos operacionais, em pareceria com consultoria canadense (Enbridge), e na 

criação de uma nova cultura de segurança (consultoria da Dupont, referência mundial 

nessa área), no sentido de obter certificações e qualidade operacional de níveis 

mundialmente reconhecidos e aceitos (Transpetro, 2002). 
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Após o processo de reestruturação iniciado em 2001, abrangendo tanto a estrutura 

organizacional quanto o modelo de Gestão de SMS, consolidaram-se em 2002 os 

resultados esperados de maior flexibilidade, agilidade e autonomia, fatores essenciais no 

contexto atual de mercado e cenário de atuação. (Transpetro, 2002). 

Na trajetória da gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) na Transpetro, em 

direção a excelência, foram concluídas no primeiro semestre do ano de 2002, as ações 

relativas à primeira fase do Sistema de Gestão Integrada (SGI), denominada Formatação 

do Sistema e Gestão das Informações.  

 

 

O Sinpep levou um ano para ser formatado e foi totalmente concluído em 2002, sendo 

usado para a área de Dutos e Terminais. Nos navios, é utilizado o Safenet, já que eles não 

têm acesso a Intranet. Outra ferramenta do SGI é o Sistema Integrado de Gestão de 

Anomalia (Siga), base da pirâmide da organização na questão dos desvios que ocorrem 

nas áreas de Dutos e Terminais. Consiste num procedimento preventivo, de 

conscientização, para que todos cumpram os procedimentos e apontem anomalias e 

desvios das atividades. Esforços nesse sentido vêm sendo desenvolvidos pelas empresas 

contratadas DuPont, Enbridge e Fênix.  O objetivo do SGI é estabelecer um conjunto de 

elementos, interagindo com a força de trabalho, por meio de diretrizes e padrões, para 

promover a melhoria da qualidade dos serviços e a aumentar postura preventiva com 

relação às questões de segurança, meio ambiente e saúde (Transpetro, 2002). 

 

Entre as ações recentemente concluídas, a consultora técnica em Gestão de Qualidade, 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança, destaca-se a implantação do Sistema Integrado de 

Padronização Eletrônica (Sinpep), que faz parte do plano de auditoria e acompanhamento 

de SMS. Trata-se de um sistema de elaboração e controle de padrões a serem cumpridos 

na empresa. O sistema consiste numa garantia de que se usem sempre normas 

atualizadas, tendo em vistas as consultas serem on-line. Reduz-se a quantidade de papel e 

de tempo na transmissão da informação, evitando-se possíveis extravios nos casos de 

longas distâncias. 
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7.2 Aplicação da Metodologia proposta para os Segmentos da Etapa de Transporte 

de Gás Natural 

 

 

 

A área estabelecida para estudo de caso foi à região nordeste do Brasil, tendo em vista já 

existirem trabalhos semelhantes nas demais regiões. 

 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia 

para a Rede Nordeste de Transporte de Gás Natural da Transpetro, estudo de caso da 

dissertação. 

Fase 1 

A escolha da estação de compressão-piloto pela Transpetro foi baseada na conveniência, 

facilidade de acesso aos dados e proximidade geográfica. Por serem muito semelhantes à 

escolhida foi a ESVOL, localizada em Volta Redonda na Região sudeste.  

 

Seguindo o mesmo raciocínio, o estudo dos gasodutos foi realizado de forma genérica, já 

que a maioria apresenta os mesmos problemas.  

 

Entretanto, foram escolhidas as city gates–piloto que representassem o caso mais 

complicado, de forma que todas as questões relevantes da fase de coleta de dados foram 

encontradas neste local. Foram as City gate Pecém, localizado em Fortaleza e a City gate 

Suape, localizado no Recife. 

 

Os indicadores de ecoeficiência propostos para as city gates, a estação de compressão e 

os gasodutos, independente da localização do caso-piloto, servirão como modelo para os 

demais situados no Brasil. 

 
 
Fase 2 
 
O questionário (ANEXO 2) elaborado traz perguntas para obtenção de dados da 

unidade de city gate e gasodutos. 
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Para a estação de compressão, foi realizada uma reunião na ESVOL (Estação de 

Compressão de Volta Redonda) com responsáveis e obteve-se os dados da mesma. Estes 

dados foram de fundamental importância para identificação dos impactos e proposta de 

indicadores de ecoeficiência para o local. 

 
Fase 3 
 
Para identificação dos impactos relevantes associados às operações nas city gates e nas 

estações de compressão, foi necessário realizar entrevistas nas visitas de campo aos locais 

estudados. 

 

Inicialmente foi realizada uma visita a campo a região nordeste as city gates  de Fortaleza 

(Pecém) e Recife (SUAPE), ambos da Rede Nordeste Setentrional. 

 

Posteriormente, foi feita visita a Estação de Compressão de Volta Redonda (ESVOL), 

Que apesar de estar localizada no sudeste, apresenta características muito semelhantes às 

estações localizadas no Nordeste, sendo, inclusive, operada pela mesma empresa, a 

Hanover do Brasil. 

 

Para estabelecer os impactos nos gasodutos, foram estudados gasodutos de diferentes 

regiões no Brasil e realizada uma reunião com funcionários do Cenpes.  

 
Fase 4 
 

Nesta fase foram utilizadas todas as informações levantadas sobre a cadeia do gás natural 

e então realizado um estudo compreendendo toda a cadeia do gás natural, apresentada no 

capítulo quatro desta dissertação.  Assim como as informações cedidas pela Transpetro e 

coletadas durante as visitas de campo. 

 

A compreensão do processo facilitou o diagnóstico dos impactos e conseqüentemente a 

proposta dos indicadores de ecoeficiência. 
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Os segmentos que compõem a etapa de transporte de gás natural na rede nordeste são: 

 Estações de Compressão; 

 City gates; 

 Gasodutos. 

 

Durante o trabalho realizado para a Transpetro foram cedidos fluxogramas da rede 

nordeste. Estes foram estudados metodicamente e suas informações foram transcritas e 

apresentadas nos itens 6.3.1 e 6.3.2. 

 

A seguir são mostrados os dados referentes à rede nordeste. 

 

Rede Nordeste 
 

O crescimento do consumo de gás e as perspectivas de aumento da sua participação na 

matriz energética nacional justificam a urgência de criar-se uma logística de escoamento 

capaz de suportar o aumento na demanda de gás natural no país. Por isso diversos 

projetos vêm sendo realizados visando à ampliação da rede nacional de gasodutos, tanto 

no Sudeste, quanto no Nordeste. A ampliação da Rede Nordeste (Figura 23), com o 

projeto malhas prevê ampliação da capacidade de transporte de gás natural no Nordeste, 

em 9 milhões de metros cúbicos/dia, nos próximos dois anos, podendo chegar a 14 

milhões em 2012. Na Região Sudeste a capacidade de transporte será ampliada em 13 

milhões de metros cúbicos/dia, nos próximos dois anos. A ampliação da Malha Nordeste 

prevê a implantação de sete gasodutos e ramais, com 962 km de extensão, a construção 

de oito city gates e a instalação de duas estações de compressão na Bahia, nos municípios 

de Candeias e Catu/Bahia. O projeto tem como objetivo vai possibilitar o atendimento à 

demanda de gás natural já contratada naquela região. As obras de ampliação da Malha 

Nordeste têm término previsto para meados de 2005 (TRANSPETRO, 2004). 

 

Atualmente, a Petrobras vem realizando uma avaliação técnico-econômica da construção 

de um novo gasoduto para interligação das malhas Sudeste-Nordeste (GASENE) de, 

aproximadamente, 1.200 km de extensão. A obra permitirá que as reservas de gás 
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boliviano e as novas descobertas da Petrobras na Bacia de Santos, ainda em fase de 

avaliação, estejam conectadas ao mercado da Região Nordeste. A empresa estuda, 

também, a ampliação da rota de gasodutos virtuais, a partir do transporte de gás natural 

comprimido (GNC) para atendimento a consumidores localizados, num raio de 

aproximadamente 200 quilômetros das city gates. 

 

A rede Nordeste de gasodutos divide-se na rede Nordeste Setentrional (NS), que atende 

os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, e a rede Nordeste 

Meridional (NM), que atende os estados da Bahia e de Alagoas. Estas Redes são 

compostas de Estações de Compressão, Unidades de Processamento do Gás (UPGNs), 

City gates e Gasodutos. Porém, neste estudo apenas serão propostos indicadores para as 

três primeiras unidades. Cada uma delas apresenta suas características especificas, 

conforme abordagem a seguir. 

 

 

Figura 23: Ampliação da Rede Nordeste 

Fonte: Revista Petro&Química, 2003 
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A) Características da Rede CE-RN-PB-PE-AL (Nordeste Setentrional)  37

 
A Rede Nordeste Setentrional UN – RNCE/UN – SEAL tem três estações de compressão 

localizadas em (Rede Nordeste, 2004): 

 Aracati – Km 213, operando com três compressores; 

 Macaíba – Km 140, operando com quatro compressores; 

 Santa Rita – Km 291, operando com três compressores. 

 

No total, há três Unidade de Processamento de Gás Natural (Rede Nordeste, 2004): 

 UN – RNCE – LUBNOR: Vazão máxima de 350 Mm /dia; 3 

 UN – RNCE – GUAMARÉ/RN: UPGN 1 - Vazão máxima de 2200 Mm /dia e 

UPGN 2 - Vazão máxima de 2000 Mm /dia, incluindo duas estações de compressão; 

3 

3 

 UN – SEAL – PILAR/AL: Vazão máxima de 2560 Mm /dia, incluindo uma estação 

de compressão; 

3 

 

Quanto à city gate, as escolhidas como estudo-piloto foram: 

 City gate Pecém, localizado em Fortaleza no Km 383; 

 City gate Suape. 

 

A Rede opera com os seguintes gasodutos apresentados a seguir. A tabela 34 mostra as 

características de cada um. 

 

GASFOR - Guamaré-Pecém - Também conhecido como GASFOR, com 213 km de 

extensão com gasodutos de 12 in de diâmetro (Guamaré – Aracati) e 170 Km com 

gasodutos de 10 in de diâmetro (Aracati – Pecém), vazão de 1900 Mm /dia e 100 

Kgf/cm  de pressão. O gasoduto Guamaré-Pecém é o responsável pelo transporte de gás 

natural desde Guamaré, no Rio Grande do Norte, até os municípios cearenses de Icapuí, 

Horizonte, Maracanaú, e futuramente a São Gonçalo do Amarante.  

3

2

                                                 
37 O Fluxograma da Rede Nordeste Setentrional UN - RNCE/UN - SEAL consta no anexo. 
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Os pontos de entrega do trecho Guamaré – Aracati são os seguintes: Guamaré, Mossoró, 

Fazenda Belém e futuramente Aracati. 

Os pontos de entrega do trecho Aracati – Pecém são os seguintes: Pacajus, Fortaleza, 

Pecém e futuramente Caucaia. 

Nordestão – Guamaré-Cabo - Conhecido também como Nordestão, Este subsistema 

escoa a produção dos campos offshore do Rio Grande do Norte. O gasoduto Guamaré-

Cabo começou suas atividades em 1986 com a finalidade de transportar o gás natural 

processado em Guamaré aos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, 

com pontos de entrega em 11 municípios. A partir de diversos ramais o gás é entregue a 

POTIGAS, PBGAS e COPERGAS, para distribuição nos Estados do Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco. 

 

Com 424km de extensão, o maior gasoduto da região Nordeste com 12 in de diâmetro. A 

vazão diária varia entre 2100 a 2750 Mm  e a pressão entre 75 e 100 Kgf/cm . 3 2

O Gás Natural distribuído pela PBGÁS oriundo dos campos de produção de Gás/ óleo do 

Rio Grande do Norte é processado e odorizado na Unidade de Processamento de Gás 

Natural de Guamaré (RN), sendo transportado até o estado da Paraíba pelo Gasoduto 

Nordestão, localizado no Complexo Industrial de Guamaré, abrangendo os estados do 

Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, sendo supervisionado e gerenciado pela 

Petrobrás.  

 

GASALP -Alagoas-Pernambuco - Também denominado GASALP e com 204km de 

extensão, o gasoduto Alagoas-Pernambuco tem o objetivo de transportar o gás natural do 

município de Pilar até Cabo. O diâmetro do gasoduto é de 12 in. A vazão de 2560 

Mm /dia e pressão de 100 Kgf/cm . 3 2

 

 

 

Os pontos de entrega são: Pilar e Cabo. 
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Tabela 32: Características dos Gasodutos da Rede Nordeste Setentrional 

Gasodutos 
Extensão 

(Km) 

Pressão 

(Kgf/cm ) 

Vazão 

(Mm /dia) 
Diâmetro (in) 3 2

GASFOR 213 12 1900 100 

2750 100 

2100 75 

GASALP 204 12 2560 

NORDESTÃO 424 12 

100 

                                            Fonte: Elaboração própria, a partir dos fluxogramas da Transpetro, 2004. 

 

 
B) Características da Rede de Gasodutos SE - BA (Nordeste Meridional)  38

 
Existem duas estações de compressão funcionando dentro das UPGNs a Pilar/AL e a 

Atalaia/SE. A rede nordeste meridional atualmente possui cinco (Unidades de 

Processamento de Gás Natural) UPGNs: 

 UN–SEAL - PILAR/AL: Vazão máxima de 1800 Mm /dia incluindo uma estação de 

compressão; 

3 

 UN–SEAL - CARMÓPOLIS/SE: Vazão de 350 Mm /dia; 3 

 UN SEAL - ATALAIA/SE: Vazão máxima de 1950 Mm /dia incluindo uma estação 

de compressão; 

3 

 UN-BAHIA SANTIAGO – CATU/BA: Vazão de 3000 Mm /dia; 3 

 UN-BA CANDEIAS: Vazão máxima de 3000 Mm /dia; 3 

 

Ao todo são seis gasodutos e futuramente mais três gasodutos estarão operando (Tabela 

33). A seguir são apresentados os gasodutos da Rede Nordeste Meridional que estão em 

operação e que entrarão futuramente, com suas respectivas características. As 

características físicas dos gasodutos de transporte da rede nordeste setentrional e 

meridional são apresentadas no anexo (Rede Nordeste, 2004). 

                                                 
38 O Fluxograma da Rede Nordeste Meridional l UN - SEAL/UN - BA consta no anexo. 
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Gasoduto CATU-PILAR – Operação futura - Este gasoduto estará operando 

futuramente. O diâmetro de sua tubulação será de 26 in e ligará Alagoas a Sergipe. 

 

GASEB - Gasoduto Atalaia-Catu –– Em operação - Conhecido também como 

GASEB, o gasoduto Atalaia-Catu foi implementado, em 1974, com a finalidade de 

transportar o gás natural de Aracaju, no Sergipe, até os municípios baianos de Estância, 

Esplanada, Araçás e Pojuca. O trecho completo tem 224 km de extensão e pode conduzir 

até 2000 Mm³ por dia.  O Diâmetro da tubulação é de 14 in e 95 Kgf/cm de pressão. 2 

Pontos de entrega: Atalaia, Mabel, Brahma, Estância, Fazenda Alvorada, Fazenda 

Bálsamo, Araçás e Catu. 

 

Gasoduto CATU-PILAR- Operação futura - Este gasoduto ligará Sergipe a Bahia  e 

terá 26’’ de diâmetro. 

 

Gasoduto Santiago-Camaçari - Em operação - Implementado em 1975, o gasoduto 

Santiago-Camaçari transporta o gás natural de Santiago a Camaçari, beneficiando 

também o município de Mata de São João. O trecho possui 32km de extensão e pode 

conduzir até 1150Mm³ por dia.  O diâmetro da tubulação varia de 14 a 18 in. 

Pontos de entrega: Santiago, Caboré e Camaçari. 

 

Gasoduto Candeias-Camaçari – Em operação - O gasoduto Candeias-Camaçari foi 

implementado em 1981 com o objetivo de conduzir o gás natural de Candeias e Lamarão 

até os municípios de São Sebastião do Passé e Camaçari. O trecho completo possui 37km 

e os gasodutos têm 12 in de diâmetro e a vazão diária de 1120 Mm   3.

Pontos de entrega: Candeias, Cexis, Lamarão e Camaçari. 

 

Gasoduto Candeias – Aratu - Em operação - Este gasoduto tem 20 Km de extensão e 

12 in de diâmetro. A vazão diária é de 1000 M m . 3
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Gasoduto Candeias – Camaçari (Fase 1 – Candeias - Dow) - Em operação - Este 

gasoduto tem 15 Km de extensão e 14 in de diâmetro. Transporta gás natural de Candeias 

até Dow Química (está é a fase 1). 

 

Gasoduto Candeias - Camaçari (Fase 2) - Operação futura - Este gasoduto terá 34 

Km de extensão e 14 in de diâmetro. Transportará gás do ponto em que a fase 1 termina 

(Dow Química) até Pólo de Camaçari. 

 

Gasoduto Aratu-Camaçari (FAFEN) transferência - Em operação - Em operação 

desde 1970, o gasoduto Aratu-Camaçari é o mais antigo do Brasil. É utilizado para 

transportar o gás natural do município de Simões Filho até Camaçari. O trecho tem 19 km 

de extensão e o gasoduto possui 10 in de diâmetro. Tem vazão diária de 170 Mm . Pontos 

de entrega: Aratu e Camaçari. 

3
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Tabela 33: Características dos Gasodutos da Rede Nordeste Meridional 

Pressão 

(Kgf/cm ) 

Extensão 

(Km) 

Vazão 

(Mm /dia) 
Gasodutos Diâmetro (in) 3 2

Catu-Pilar  39 - 26 - - 

GASEB 224 14 2000 60/95 

Catu-Pilar  40 - 26 - 

Santiago-Camaçari 32 14 a 18 1150 

Candeias-Camaçari 37 12 1120 

Candeias-Aratu 20 12 1000 

Candeias-Camaçari 

(Fase 1) 
15 14 - 

Candeias-Camaçari 

(Fase 2)  41 34 14 - 

Aratu-Camaçari 19 10 52 

                                                        Fonte: Elaboração própria, a partir dos fluxogramas da Transpetro, 2004. 

 

- 

- 

- 

- 

64 

- 

170 

Fase 5 
 

Seguindo uma ordem, foi então realizado um levantamento na literatura dos indicadores 

ambientais e/ou de ecoeficiência em empresas de petróleo e gás natural e em empresas 

que apenas transportam o gás natural, ou seja, que possuem estrutura semelhante a 

Petrobras Transporte S.A. – Transpetro. As empresas estudadas encontram-se no Quadro 

24 e a Tabela 34 apresenta uma síntese dos principais indicadores reportados (mais 

freqüentemente reportados) pelas empresas petróleo e gás natural e também nas 

transportadoras apresentadas no capítulo três. 

  

 
                                                 
39 Gasoduto liga o trecho Alagoas até Sergipe. Ainda não está operando. 
40 Gasoduto liga o trecho Sergipe até Bahia. Ainda não está operando. 
41 Gasoduto ainda não está operando. 
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Quadro 24: Relação das Empresas Pesquisadas 

Empresas do Setor de Petróleo e Gás 

Natural 

Empresas Transportadoras de Gás 

Natural 

Petrobras Eni 

Statoil TransCanada 

Chevron Texaco Transgás 

British Gas 

Grupo Shell  El Paso 

Duke Energy 
Fonte: Elaboração Própria, 2004. 

 

Tabela 34: Síntese dos Indicadores Ambientais Reportados pelas 
Empresas 

 

 
 

Indicador/Empresa 
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X X Consumo de Água X X X X  X   
Consumo de Energia X X X X X X   X 
Resíduos Totais X X X   

 
X X X   

Emissão de Gases de Efeito Estufa – 
GEE 

X X X X X X X X X X 

Emissão de Gases Acidificantes da 
Atmosfera – GAA  X X    X   X X 

  Número de Vazamentos X X     X X 
Volume de Vazamentos de Óleo X       

 X     X   

Gastos com Não Conformidades 
Legais  X    X X 

  

          Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 

 

Fase 6  
 

A seguir são apresentados, de forma esquemática, os impactos ambientais identificados 

nas instalações que compõem o segmento de transporte de gás natural (estações de 

compressão, city gates e gasodutos), e considerados como sendo mais relevantes. Para 

   
Número de Não Conformidades 
Legais X 
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cada um dos impactos são discriminadas as fontes, o meio afetado, os efeitos potenciais 

sobre o meio ambiente e a legislação e/ou acordos internacionais pertinentes, além das 

medidas de mitigação e controle recomendadas e passíveis de serem implementadas.  

 

Posteriormente, serão apresentadas as tabelas resumidas referente à operação de cada 

instalação42. 

 

Tabela 35: Potenciais Impactos Ambientais da Operação de Estações de 
Compressão de Gás Natural 

 

MEIO 
AFETADO IMPACTO FONTE 

Contribuição para o aquecimento global 
– Efeito Estufa. 

Emissões fugitivas de metano provenientes de 
selos de compressores, válvulas de alívio, placas 
de orifício e/ou equipamentos pneumáticos 
durante operação de rotina. 

Contribuição para o aquecimento global 
– Efeito Estufa. 

Emissão de metano proveniente de 
despressurização de equipamentos para 
realização de atividades de manutenção e/ou 
inspeção. 

Contribuição para o aquecimento global 
– Efeito Estufa. 

Emissão de dióxido de carbono proveniente da 
queima de combustíveis fósseis em motores a 
combustão e/ou turbinas a gás. 

Físico, 
Antrópico e 
Biótico 
 

Degradação da qualidade do ar. 

Emissão de gases acidificantes (SOx, NOx) e de 
materiais particulados  provenientes da queima 
de combustíveis fósseis em motores a 
combustão e/ou turbinas a gás. 

Antrópico 
e Biótico 

Interferência sobre os aspectos 
comportamentais e de qualidade de vida 
da população humana e animal. 

Geração de ruído proveniente da operação de 
motores a combustão, compressores e/ou 
turbinas a gás. 

Aumento da pressão sobre a utilização 
dos recursos hídricos por consumo de 
água. 

Consumo de água em operação geral da 
unidade. Físico 

 
Aumento da pressão sobre o meio 
ambiente. 

Consumo de energia em operação geral da 
unidade. 

Fonte: Elaborado pela equipe LIMA, a partir de EPA et ali. 
 

                                                                                

                                                 
42 Não foram incluídos neste relatório os impactos associados à construção e ao descomissionamento destas 
instalações.  
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Tabela 36: Potenciais Impactos Ambientais da Operação de Estações de Medição e 
Regulagem de Pressão de Gás Natural (City gates) 

 

MEIO 
AFETADO IMPACTO FONTE 

Contribuição para aquecimento global – 
Efeito Estufa. 

Emissões fugitivas de metano provenientes de 
válvulas, placas de orifício, flanges durante 
operação de rotina. 

Contribuição para aquecimento global – 
Efeito Estufa. 

Emissão de metano proveniente da 
despressurização de equipamentos e/ou de 
linhas para realização de atividades de 
inspeção e/ou manutenção. 

Contribuição para aquecimento global – 
Efeito Estufa. 

Emissão de dióxido de carbono proveniente 
da queima do metano em flares, durante as 
atividades de inspeção e/ou manutenção. 

Aumento da pressão sobre o meio ambiente. Consumo de energia na operação geral da 
unidade. 

Físico, 
Antrópico e 
Biótico 
 

Alterações no uso e ocupação do solo e/ou 
degradação de sua qualidade devido à 
possibilidade de contaminação por 
substâncias tóxicas. 

Geração de resíduos durante a limpeza dos 
dutos (pó preto) e durante a operação de 
odorização do gás (recipientes dos 
odorizadores). 

Físico Aumento da pressão sobre a utilização dos 
recursos hídricos. 

Consumo de água na operação geral da 
unidade. 

Antrópico e 
Biótico 

Interferência sobre os aspectos 
comportamentais e de qualidade de vida da 
população humana e animal. 

Geração de ruído durante a operação geral da 
unidade. 

     Fonte: Elaborado pela equipe LIMA, a partir de EPA et ali. 
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Tabela 37: Potenciais Impactos Ambientais da Operação de Gasodutos 
MEIO 

AFETADO IMPACTO FONTE 

Contribuição para o aquecimento global 
– Efeito Estufa. 

Emissão fugitiva de metano proveniente da 
operação de válvulas, placas de orifício e flanges 
durante as operações de rotina. 

Contribuição para o aquecimento global 
– Efeito Estufa. 

Liberação de metano em decorrência da 
despressurização das linhas nas operações de 
inspeção e/ou manutenção 
(passagem de pigs de limpeza para manutenção e 
de pigs instrumentados para inspeção). 

Contribuição para o aquecimento global 
– Efeito Estufa. 

Emissão de gás carbônico pela queima do metano 
em flares em decorrência das atividades de 
inspeção e/ou manutenção. 

Físico, 
Antrópico e 
Biótico 
 

Alterações no uso e ocupação do solo 
e/ou degradação de sua qualidade 
devido à possibilidade de contaminação. 

Geração de Resíduos – Pigs de espuma usados 
provenientes de atividades de inspeção; e resíduo 
da limpeza dos dutos – pó preto decorrente de 
corrosão nos dutos durante sua operação. 

Antrópico 
e Biótico 

Interferência sobre os aspectos 
comportamentais e de qualidade de vida 
da população humana e animal. 

Geração de ruído nos gasodutos devido ao 
escoamento do gás. 

     Fonte: Elaborado pela equipe LIMA, a partir de EPA et ali. 
 
 

Dentre os impactos identificados, a contribuição para o aquecimento global – Efeito 

Estufa e as alterações no uso e ocupação do solo e/ou degradação de sua qualidade 

devido à possibilidade de contaminação, são os considerados no estudo como os mais 

relevantes e estes irão gerar indicadores de intensidade de ecoeficiência. 

 

O impacto de interferência sobre os aspectos comportamentais e de qualidade de vida da 

população humana e animal que possui como fonte geração de ruído não será 

considerado na fase seguinte de proposta de indicadores. Conforme descrito no capítulo 

cinco, as estações de compressão, os gasodutos e as city gates encontram-se em locais 

isolados, portanto não é um impacto que irá afetar a comunidade do entorno. 
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Fase 7 
 

Com base em todas as informações levantadas e obtidas, agora, têm-se condições de se 

propor os indicadores de ecoeficiência para os segmentos estudados. 

 

Neste item, serão considerados os três segmentos da etapa de transporte de gás natural 

abordadas: 

• Operação dos Gasodutos; 

• Operação das City gates; 

• Operação das Estações de Compressão do Gás. 

 

Como já mencionado, a análise empreendida envolve a identificação dos aspectos 

ambientais inerentes ao transporte do gás natural em si, compreendendo a avaliação da 

ecoeficiência da rede de transporte a partir da avaliação integrada de seus elementos 

principais. Cabe salientar que esta proposta teve como base a análise, em escala piloto, 

dos aspectos ambientais identificados na Malha Nordeste. 
 

Assim como, a proposta de indicadores de ecoeficiência para o transporte de gás natural 

se baseou em benchmark internacional (análise da experiência das empresas apresentadas 

no Capítulo três), nos indicadores ambientais e/ou de ecoeficiência que estas empresas 

vêem utilizando, assim como na avaliação dos aspectos ambientais inerentes à atividade 

de transporte de gás natural e nas orientações sugeridas pelo WBSCD. 

 

Foram selecionados indicadores de aplicação geral e indicadores específicos para o 

negócio de transporte de gás natural. 
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Indicadores de Ecoeficiência Propostos 

 

O Quadro 25 apresenta os indicadores de ecoeficiência propostos para os segmentos da 
etapa de transporte de gás natural. 

 

Os indicadores apresentados deverão ser apropriados nos segmentos correspondentes – 

gasodutos, city gates  e/ou estações de compressão. Por exemplo, o indicador de 

Intensidade de Emissões Fugitivas deverá ser apropriado nas três unidades, já o indicador 

de Intensidade de Geração de Pó Preto deverá ser apropriado apenas nos gasodutos 

(quando das operações de limpeza) e nas city gates, onde o problema se verifica. A 

Tabela 38 apresenta a síntese da apropriação dos indicadores para cada um dos 

segmentos relacionados, classificando os indicadores como essenciais ou 

complementares. 
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Quadro 25: Indicadores de Ecoeficiência Propostos para o Transporte de Gás 
Natural 

Eficiência no Consumo de Materiais e Energia43 

Eficiência no Consumo de Água 

Eficiência no Consumo de Energia 

Eficiência no Consumo de Materiais Perigosos 

Intensidade de Geração de Resíduos 

Intensidade de Geração de Pó Preto 

Intensidade de Geração de Outros Resíduos 

Intensidade de Emissão de Gases de Efeito Estufa 

Intensidade de Emissão de Metano – Emissões Fugitivas 

Intensidade de Emissão de Metano – Paradas para Inspeção e/ou Manutenção 

Intensidade de Emissão de Metano – Volume de Vazamentos Acidentais 

Intensidade de Emissão de Metano – Queima de Gás Natural em Flares 

Intensidade de Emissão de Dióxido de Carbono – Queima de Gás Natural em Flares 

Intensidade de Emissão de Dióxido de Carbono – Queima de Gás Natural em Outros 
Equipamentos 

Intensidade de Emissão de Gases Acidificantes da Atmosfera 

Fonte: Elaborado pela equipe LIMA , 2004. 

 

                                                 
43 O consumo de energia e de água em atividades relacionadas ao transporte de gás natural é pouco 
significativo, mas manteve-se o indicador por ser ele utilizado por todas as empresas que pretendem 
implementar medidas de ecoeficiência. Assim, mesmo que irrelevante para a atividade a referida redução é 
um objetivo a ser buscado quando implementando a ecoeficência. 

 211



Tabela 38: Síntese da Apropriação dos Indicadores nos Segmentos de Transporte de 
Gás Natural  

Indicador/Unidade Gasodutos City gates
Estações de 
Compressão 

Indicadores Essenciais 
Eficiência no Consumo de Energia  X X 
Eficiência no Consumo de Água  X X 
Eficiência no Consumo de Materiais 
Perigosos  X  

Intensidade de Geração de Outros 
Resíduos X X X 

Intensidade de Emissão de 
Gases Acidificantes da Atmosfera X X X 

Intensidade de Emissões de CO2 –  
Queima de Gás Natural em Flares X X  

Intensidade de Emissões de CO2 – 
Queima de Gás Natural em Outros 
Equipamentos 

  X 

Indicadores Complementares 
Intensidade de Geração de Pó Preto X X X 
Intensidade de Emissões de Metano – 
Emissões Fugitivas X X X 

Intensidade de Emissões de Metano – 
Inspeção e/ou Manutenção X X X 

Intensidade de Emissões de Metano – 
Vazamentos Acidentais X X X 

Intensidade de Emissões de Metano – 
Queima de Gás Natural em Flares X X  

 

Fonte: Elaborado pela equipe LIMA, 2004. 
 

O conjunto de indicadores propostos será detalhado a seguir, sendo apresentados seus 

respectivos objetivos, justificativas para apropriação, fórmulas de cálculo, unidades de 

medida a serem adotadas e periodicidade para seu levantamento e apresentação. É 

importante salientar que tanto a fórmula de cálculo de alguns indicadores quanto sua 

unidade de medida irão variar em função da unidade onde se dará sua apropriação. Os 

indicadores apropriados nas city gates e estações de compressão serão medidos em 

relação ao volume de gás transportado (m3), e os indicadores apropriados nos gasodutos 
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serão medidos em relação ao volume de gás transportado e à extensão da rede 

considerada (m3.Km).  

 

Metodologia de Cálculo dos Indicadores de Ecoeficiência 

 

Os indicadores propostos abaixo utilizam variáveis operacionais que são calculadas de 

acordo com a metodologia adotada por cada empresa. Algumas metodologias são 

propostas como sugestão, porém não será este o objetivo deste estudo.  

 

A periodicidade de mensuração para todos os indicadores aqui propostos é mensal com 

apresentação anual para alta direção. 

 

A seguir são apresentados cada um dos indicadores com a descrição do objetivo, 

justificativa de apropriação, unidades onde serão apropriadas, fórmula e metodologia de 

cálculo, unidade de medida e os dados operacionais necessários ao cálculo deste 

indicador. 
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1. Eficiência no Consumo de Materiais e Energia – Eficiência no Consumo de Água 

Objetivo 

O consumo total de água doce necessário ao transporte do gás natural. 

Justificativa 

 
A água doce é um recurso natural a ser preservado em face da sua relevância para a vida 
humana no planeta. 
 

Unidades onde será apropriado: City gates e Estações de Compressão 

Metodologia de Cálculo 
Verificação do consumo de água nas contas e medição do volume de gás transportado. 
Fórmula de Cálculo: 
Vgás transportado

44/Σ(Vágua consumida –Vágua reutilizada
45) 

Unidade de Medida: m3/m3 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Volume de gás transportado no mês e consumo de água doce no mesmo período e 
volume de água reutilizado no processo. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Relatório LIMA/COPPE/UFRJ, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Neste estudo, entende-se por Volume Transportado o volume de gás natural efetivamente entregue para 
os clientes da empresa.  
45 Caso se reutiliza a água no processo, esta variável deve ser considerada. 
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2. Eficiência no Consumo de Materiais e Energia – Eficiência Energética 

Objetivo 

Verificar o consumo de energia necessário para o transporte do gás natural. 

Justificativa 

 
A geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são impactantes ao meio 
ambiente devendo seu uso ser minimizado. 
 

Unidades onde será apropriado: City gates e Estações de Compressão 

Metodologia de Cálculo 
Verificação do consumo de energia nas contas e medição do volume de gás transportado. 
Fórmula de Cálculo:  
Vgás transportado/Econsumida 
 

Unidade de Medida: m3 / MWh 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Volume de gás transportado no mês e consumo de energia no mesmo período. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 
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3. Eficiência no Consumo de Materiais e Energia – Eficiência no Consumo de 
Materiais Perigosos 

Objetivo 

Verificar a quantidade de materiais perigosos utilizados no transporte de gás natural. No 
caso da Transpetro, a única substância utilizada que se enquadra nesta categoria, é o 
odorizante do gás. 

Justificativa 
A utilização de insumos perigosos tem grande potencial de impacto sobre o meio 
ambiente, tanto no momento de uso quanto no momento de descarte, de modo que a 
empresa estará sendo ecoeficiente ao minimizar o uso de materiais perigosos, mesmo ao 
aumentar sua produção. 
Unidades onde será apropriado: City gates 
Metodologia de Cálculo 
Medição do consumo da substância odorizante consumida e do volume de gás 
transportado. 
Fórmula de Cálculo 
Vgás transportado/Vodorizante consumido 
Unidade de Medida: m3/ L ou m3/ml46 
Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Volume de gás transportado no mês e volume de substância odorizante consumido no 
mesmo período. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Em geral, o volume utilizado de odorizante é muito inferior ao volume total de gás transportado, sendo 
expresso em L ou ml. 
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4. Intensidade de Geração de Pó Preto 

Objetivo 
Verificar se houve redução na geração de pó preto durante o transporte do gás natural. O 
pó preto se constitui no maior problema de geração de resíduos sólidos durante o 
transporte de gás natural a partir de gasodutos. 
Justificativa 
Os resíduos têm potencial para se tornar um passivo ambiental se não forem 
adequadamente dispostos. O ideal seria que, sempre que possível, a empresa minimizasse 
sua geração. 
Unidades onde será apropriado: City gates e Gasodutos 
Metodologia de Cálculo  
Pesagem da massa de pó preto retida nos filtros e/ou retirada nas operações de limpeza e 
medição do volume de gás transportado. 
Fórmula de Cálculo para City gates e Estações de Compressão:  
Σm pó preto gerado/V gás transportado 
Fórmula de Cálculo para Gasodutos:  
Σm pó preto gerada/(V gás transportado x lrede) 
Unidade de Medida: t/m3 
Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Volume de gás transportado no mês, massa de pó preto retida nos filtros e/ou retirada nas 
operações de limpeza no mesmo período e comprimento da rede. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 
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5. Intensidade de Geração de Outros Resíduos 

Objetivo 

Verificar a geração de outros tipos de resíduos sólidos (que não o pó preto) durante o 
transporte de gás natural a partir de gasodutos. 

Justificativa 
Os resíduos têm potencial para se tornar um passivo ambiental se não forem 
adequadamente dispostos. O ideal seria que, sempre que possível, a empresa minimizasse 
sua geração. No caso do transporte de gás natural, tais resíduos incluem os pigs de 
espuma e os recipientes de armazenamento do odorizante do gás. 
Unidades onde será apropriado: City gates, Estações de Compressão e Gasodutos 
Metodologia de Cálculo  
Apuração direta por pesagem dos resíduos gerados. 
Fórmula de Cálculo para City gates e Estações de Compressão:  
Σm outros resíduos gerada/Vgás transportado  
Fórmula de Cálculo para Gasodutos:  
Σm outros resíduos gerada/Vgás transportado x lrede 
Unidade de Medida: t/m3 
Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Volume de gás transportado, comprimento da rede e massa de outros resíduos gerada. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 
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6. Intensidade de Emissão de Gases de Efeito Estufa – Intensidade de Emissões 
Fugitivas de Metano 

Objetivo 

Verificar a contribuição do transporte de gás natural para a emissão de gases de efeito estufa. 
Neste caso, as emissões em questão são as emissões fugitivas de metano propriamente ditas. 

Justificativa 
O aquecimento do planeta é uma preocupação global e diversas iniciativas vêm sendo tomadas 
em todo o mundo, nas esferas empresarial e governamental, no sentido de minimizar a emissão 
dos gases responsáveis pelo problema. Este é um indicador a ser objeto de benchmark 
internacional para a empresa. Ele indicará maior ecoeficiência quanto mais próximo de zero 
estiver. 

Unidades onde será apropriado: City gates, Estações de Compressão e Gasodutos. 

Metodologia de Cálculo do Volume de Gás Natural Liberado nas Emissões Fugitivas  
Utilização de fatores de emissão de componentes da literatura. 
Fórmula de Cálculo do Indicador: 
City gates e Estações de Compressão → Σ(Fi Ni.t) x 21/ Σ(V gás transportado) 
Gasodutos →Σ(Fi Ni.t) x 21/ Σ(V gás transportado) x lrede 
Unidade de Medida para City gates e Estações de Compressão: Kg (e t de CO2 
equivalente)/m3 

Unidade de Medida para Gasoduto: Kg (e t de CO2 equivalente)/m3 x Km 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 
Metodologia (1) → Vazão de gás transportada no mês, densidade do gás, teor mássico de metano, 
volume de gás transportado, densidade média do gás transportado e comprimento da rede. 
Metodologia (2) → Fator de emissão do metano, número de componentes, tempo de operação, 
volume de gás transportado no mês e comprimento da rede. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 
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7. Intensidade de Emissão de Gases de Efeito Estufa – Intensidade de Emissão de 
Metano – Paradas para Inspeção e/ou Manutenção 

Objetivo 
Verificar se houve redução no volume de metano liberado para a atmosfera  durante as 
paradas programadas e não programadas para manutenção, a partir da adoção de 
inovações tecnológicas e/ou outras medidas de gestão. 
Justificativa 
As paradas para manutenção podem ocasionar a liberação de grandes volumes de metano 
para a atmosfera, cujas conseqüências danosas para o meio ambiente já foram 
anteriormente descritas. 
Unidades onde será apropriado: City gates, Estações de Compressão e Gasodutos 
Metodologia de Cálculo 
Volume perdido em Manutenção e Inspeção = (f manutenção x V m manutenção + f inspeção x V m 

inspeção) 
Fórmula de Cálculo do Indicador para City gates e Estações de Compressão: 
[(f manutenção x V m manutenção + f inspeção x V m inspeção) x ρgás x tCH4 x 21]/V gás transportado 
Fórmula de Cálculo para Gasodutos: 
[(f manutenção x V m manutenção + f inspeção x V m inspeção) x ρgás x tCH4 x 21]/(Vgás transportado x lrede) 
Unidade de Medida para City-Gates e Estações de Compressão: t de CO2 
equivalente/m3 
Unidade de Medida para Gasodutos: t de CO2 equivalente/m3 x Km 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Freqüência das paradas não programadas para manutenção, freqüência das paradas 
programadas para manutenção (que resultam em liberação de gás), volume médio de gás 
liberado durante as paradas programadas e não programadas para manutenção no mês, 
freqüência de inspeção, volume médio liberado durante as inspeções no mês, 
comprimento da rede, densidade média do gás transportado e teor mássico de metano. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Relatório LIMA/COPPE/UFRJ, 2004. 
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8. Intensidade de Emissão de Gases de Efeito Estufa – Volume de Metano liberado 
em Vazamentos Acidentais 

Objetivo 

Verificar se houve redução no volume de metano liberado para a atmosfera em razão de 
vazamentos acidentais. 

Justificativa 

As conseqüências danosas da liberação de metano para o meio ambiente já foram 
anteriormente descritas. 

Unidades onde será apropriado: City gates, Estações de Compressão e Gasodutos 
Metodologia de Cálculo do Indicador 
Volume de Gás Liberado Acidentalmente = (f vazamentos acidentais x Vma ) 
Fórmula de Cálculo para City Gates e Estações de Compressão: 
[fvaz x  Vmvaz) x ρ x tCH4 x 21]/V gás transportado 
Fórmula de Cálculo para Gasodutos: 
[fvaz x  Vmvaz) x ρ x tCH4 x 21]/V gás transportado x l rede) 
Unidade de Medida para City Gates e Estações de Compressão: t de CO2 equivalente/ 
m3 
Unidade de Medida para Gsodutos: t de CO2 equivalente/m3.Km 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Volume de gás transportado no mês, freqüência dos acidentes com vazamentos de gás, 
volume médio de gás liberado para a atmosfera neste tipo de acidente no mês, densidade 
média do gás, teor mássico de metano e comprimento da rede considerada. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Relatório LIMA/COPPE/UFRJ, 2004. 
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9. Intensidade de Emissão de Gases de Efeito Estufa –Intensidade de Emissão de 
Metano – Queima do Gás Natural em Flares 

Objetivo 
Verificar se houve redução no volume de metano liberado para a atmosfera em razão de 
redução da queima de gás natural em flares e/ou do aumento da eficiência da reação de 
combustão nestes equipamentos. 
Justificativa 

As conseqüências danosas da liberação de metano para o meio ambiente já foram 
anteriormente descritas. 

Unidades onde será apropriado: City gates e Gasodutos 
Metodologia de Cálculo do Indicador  
Volume de Gás Liberado na Queima Incompleta do Gás Natural =  
Fórmula de Cálculo para City gates e Estações de Compressão: 

Σ(Fei
47

 Ni) x t x 21/ V gás transportado 
(Femissão de CH4 do Flare) = Kg de CH4/tempo 
Fórmula de Cálculo para Gasodutos: 
Σ(Fei Ni) x t x 21/(V gás transportado x l rede) 
Unidade de Medida para City Gates e Estações de Compressão: t de CO2 
equivalente/m3 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 
Volume de gás transportado no mês, volume de gás queimado nos flares, fator de 
emissão do metano no Flare, densidade média do gás, teor mássico do metano e 
comprimento da rede considerada. 

Unidade de Medida para Gasodutos: t de CO2 equivalente/m3 x Km 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Relatório LIMA/COPPE/UFRJ, 2004. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 Este fator foi apresentado nas tabelas 27, 28 e 29 , capítulo IV. 
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10. Intensidade de Emissão de Gases de Efeito Estufa - Intensidade de Emissão de 
Dióxido de Carbono – Queima de Gás Natural em Flares 

Objetivo 

Verificar a reducao na intensidade de emissão de dióxido de carbono (CO2). 

Justificativa 

A queima do gás natural gera emissões de dióxido de carbono, que contribuem para o 
aquecimento global do planeta (Efeito Estufa). 

Metodologia de Cálculo do Indicador 
Cálculo estequiométrico direto 
Fórmula de Cálculo para City Gate: 
(Σmassa de CO2 gerada)/(V gás transportado) 
Σ[(Vqi x (ρgás x 2,75 x tCH4)) + (Vqi x (ρgás x 2,93 x  tC2H6)) +  (Vqi x (ρgás x 3,0 x  tC3H8))] x 
εf ]/V gás transportado 
Fórmula de Cálculo para Gasodutos: 
(Σmassa de CO2 gerada)/(V gás transportado x l rede) 
Σ[(Vqi x (ρgás x 2,75 x tCH4)) + (Vqi x (ρgás x 2,93 x  tC2H6)) +  (Vqi x (ρgás x 3,0 x  tC3H8))] x 
εf ] )/(V gás transportado x l rede) 
 
Unidade de Medida para City Gates: t de CO2/m3 

Unidade de Medida para Dutos: t de CO2/m3 x Km 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 
Volume de gás transportado no mês, densidade e composição média do gás transportado, 
e teores mássicos de metano, etano e propano do gás transportado, comprimento da rede e 
volume de gás queimado em flares. 

Unidades onde será apropriado: City gates e Gasodutos 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 
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11. Intensidade de Emissão de Gases de Efeito Estufa – Intensidade de Emissão de 
Dióxido de Carbono – Queima de Gás Natural em Outros Equipamentos (Estações 
de Compressão 
Objetivo 

Justificativa 
A queima do gás natural gera emissões de dióxido de carbono, que contribuem para o 
aquecimento global do planeta. 
Unidades onde será apropriado: Estações de Compressão 
Metodologia de Cálculo do Indicador  

(ΣMassa de CO2)/ Vgás transportado 
Σ[(Vqi x (ρgás x 2,75 x tCH4)) + (Vqi x (ρgás x 2,93 x  tC2H6)) +  (Vqi x (ρgás x 3,0 x  tC3H8))] x 
εf/Vgás transportado 

Unidade de Medida: t de CO2/m3 

Verificar se houve redução no volume de gás natural queimado. 

Cálculo estequiométrico direto  
Fórmula de Cálculo 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Volume de gás transportado no mês, volume de gás queimado nos diferentes 
equipamentos das estações de compressão e teores mássicos de metano, etano e propano 
do gás transportado. 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 
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12. Intensidade de Emissão de Poluentes Acidificantes da Atmosfera – Óxidos de 
Enxofre e de Nitrogênio 

Objetivo 
Verificar a contribuição do transporte de gás natural para a emissão de poluentes que 
causam a acidificação da atmosfera. 
Justificativa 
Este é um indicador a ser objeto de benchmark internacional para a empresa. 
Unidades onde será apropriado: City gates, Estações de Compressão e Gasodutos 
Metodologia de Cálculo 
Utilização de fatores de emissão da literatura;  
FeiNi x (Volume de gás queimado no equipamento i)]48  
Fórmula de Cálculo para City gates e Estações de Compressão:  
Σ (NOx + SOx  emitidos)/ (Volume de gás transportado) 
Fórmula de Cálculo para Gasodutos: 
Σ (NOx + SOx  emitidos)/ (Volume de gás transportado) x l rede 

Unidade de Medida para City Gates e Estações de Compressão: t/m3 
Unidade de Medida para Gasodutos: t/m3. Km 

Volume de gás transportado no mês, comprimento da rede e volume de gás queimado em 
flares e em outros equipamentos (estação de compressão) no mesmo período. 

Dados Operacionais Necessários ao Cálculo do Indicador 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 

 

Nos Quadros 26, 27 e 28 são apresentados os indicadores propostos para as City gates, as 
Estações de Compressão e  os Gasodutos, com suas respectivas unidades, fórmulas de 
cálculo e periodicidade de medição. 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                

 

 

 
48 Para a determinação dos fatores de emissão dos equipamentos das estações de compressão vide Capítulo III deste relatório. 
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Quadro 26: Indicadores de Ecoeficiência Propostos para City gates 

 
Indicadores Unidade Fórmula de 

Cálculo 

Fugitivas de Metano Σ(Fi Ni.t) x 21/V gás transportado 

Σm pó preto gerado/V gás transportado 

vaz x  Vma) x CH4 x 21]/V gás transportado) 

Intensidade de Emissões 
de Metano – Queima de 
Gás Natural em Flares 

Σ(Fe i) x 21 x t/V transportado i N gás 

2 – Queim
Σ[(Vqi x (ρgás x 2,75 x tCH4)) + (Vqi x (ρgás x 2,93 x  

tC2H6)) +  (Vqi x (ρgás x 3,0 x  tC3H8))] x εf/Vgás 
transportado 

 
Intensidade de Emissão 
Gases Acidificantes da 
Atmosfera 

[Σ FeiNi (SOx) + Σ FeiNi (NOx)] x Vqi/ V gás 

Intensidade de Emissões 
de Metano – Inspeção/ 
Manutenção 

Kg CO2 
/m3 

 

[(f manutenção x V m manutenção) + (f inspeção x Vm inspeção)] 
x ρgás x tCH4 x 21]/Vgás transportado 

 

m3/m3 Vgás transportado/ 
Σ(Vágua consumida –Vágua reutilizada) 

Eficiência no Consumo de 
Energia m h V3/KW gás transportado/ 

Econsumida 

Eficiência no Consumo de 
Materiais Perigosos 

m3/L ou 
ml 

Vgás transportado/ 

Kg/m3 Σm outros resíduos gerados/ 
Vgás transportado 

Intensidade de Emissões 

Intensidade de Geração de 
Pó Preto 
Intensidade de Emissões 
de Metano –Vazamentos 
Acidentais 

[f ρ x t

Intensidade de Emissões 
de CO a em 
Flares 

 

Eficiência no Consumo de 
Água 

VOdorizante consumido 

Intensidade na Geração de 
Outros Resíduos 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 
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Quadro 27: Indicadores de Ecoeficiência Propostos para Estações de Compressão 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 

Indicadores Unidade Fórmula de Cálculo 

Intensidade na Geração de Pó 
Preto Σm pó preto gerado/V gás transportado 

Intensidade na Geração de 
Outros Resíduos Σm outros resíduos gerados/V gás transportado 

Intensidade de Emissões 
Fugitivas de Metano Σ(Fi Ni.t) x 21/V gás transportado 

Intensidade de Emissões de 
Metano – Inspeção/ 
Manutenção 

[(f manutenção x V m manutenção) + (f inspeção x Vm 

inspeção)] x ρgás x tCH4 x 21]/Vgás transportado 

Intensidade de Emissões de 
Metano – Vazamentos 
Acidentais 

 

 
[fvaz x  Vma) x ρ x tCH4 x 21]/V gás transportado) 

Intensidade de Emissões de 
CO2 – Queima em Outros 
Equipamentos 

Σ[(Vqi x (ρgás x 2,75 x tCH4)) + (Vqi x (ρgás x 2,93 
x  tC2H6)) +  (Vqi x (ρgás x 3,0 x  tC3H8))] x εf/Vgás 

transportado 
Intensidade de Emissão de 
Gases Acidificantes da 
Atmosfera 

 

 

Kg CO2 
/m3 

 

[Σ FeiNi (SOx) +Σ FeiNi (NOx)] x Vqi / V gás 
 

Eficiência no Consumo de 
Água m3/m3 Vgás transportado/Σ(Vágua consumida –Vágua reutilizada) 

Eficiência no Consumo de 
Energia m3/KWh V gás transportado/E consumida 
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Quadro 28: Indicadores de Ecoeficiência para Gasodutos 

 

Fonte: Elaborado pela Equipe LIMA, 2004. 

Indicadores Unidade Fórmula de Cálculo 
Intensidade de Emissões 
Fugitivas de Metano Σ(Fi Ni.t) x 21/ (V gás transportado x l rede) 

Intensidade Emissões de 
Metano – Inspeção/ 
Manutenção 

[(f manutenção x V m manutenção) + (f inspeção x Vm 

inspeção)] x ρgás x tCH4 x 21]/Vgás transportado x l rede 

Intensidade de Emissões 
de Metano – Vazamentos 
Acidentais 

[fvaz x  Vma) x ρ x tCH4 x 21] / (V gás transportado x l 
rede) 

Intensidade de Emissões 
de Metano – 
Queima de Gás Natural em 
Flares 

Σ(Fei Ni) x 21 x t / (V gás transportado x l rede) 

Σm pó preto gerado/(V gás transportado x l rede) 

Intensidade Emissões de 
CO2 –  
Queima em Flares 

Σ[(Vqi x (ρgás x 2,75 x tCH4)) + (Vqi x (ρgás x 2,93 
x  tC2H6)) +  (Vqi x (ρgás x 3,0 x  tC3H8))] x εf / (V 

gás transportado x l rede) 
Intensidade de Emissão 
Gases 
Acidificantes da 
Atmosfera 

Kg CO2 
/m3.Km 

 
 

[Σ FeiNi (SOx) + 
Σ FeiNi (NOx)] x V qi / (V gás transportado x l rede) 

Intensidade de Geração de 
Pó Preto 
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Notação das Variáveis Utilizadas nas Fórmulas  

f inspeção – Total de Freqüência de inspeção 
f manutenção – Total de Freqüência de manutenção (paradas para manutenção) 
f vaz – Total de Freqüência de vazamentos acidentais 

Fi – Fator de emissão do componente i (Emissões Fugitivas) 

m assa de pó preto gerada no processo 

t – tempo de operação 

V m manutenção – Volume médio de gás liberado nas paradas para manutenção   

Vodorizante – Volume de odorizante consumido 
N  Numero de componentes do tipo i 

Fei – Fator de emissão do poluente na queima de gás natural no equipamento i (flares, 
turbinas a gás e ou motores a combustão)  
ρgás – Densidade média do gás transportado 

pó preto – m
m outros resíduos gerada – massa de outros resíduos gerada no processo 
lrede – Comprimento da rede 
EConsumida – Energia consumida 

tC3H8 – Teor mássico de propano no gás natural 
tC2H6 – Teor mássico de etano no gás natural 
tCH4 – Teor mássico de metano no gás natural 
V gás transportado – Volume de Gás Transportado 
Vágua consunido – Volume de água consumido  
Vágua reutilizado – Volume de água reutilizado 
VGEF – Volume de gás natural liberado nas Emissões Fugitivas 
V m inspeção  – Volume médio de gás liberado nas inspeções 

Vvaz - Volume médio de vazamento de gás acidentalmente 
V qi – Volume de gás natural queimado no equipamento i 

i –
Componentes do tipo i – flanges, válvulas e outros 
εi   – Eficiência de queima do flare (eficiência de destruição dos hidrocarbonetos) 
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Fase 8 
 
O estudo foi realizado em parceria com a Transpetro. Durante o projeto foram realizadas 

visitas de campo as unidades estudadas e reuniões com a equipe especializada da 

Empresa e a consultoria ERM, garantindo o andamento do projeto.  

 

A partir do contato com a empresa de consultoria ERM, foi possível trocar informações e 

experiências sobre o inventário de emissões elaborado pela equipe Petrobras/ERM. Este 

banco poderá ser utilizado como alimentação das informações necessárias para o cálculo 

dos indicadores propostos. 

 

Fase 9 

 

Uma vez propostos os indicadores, estes serão implementados em todas as unidades 

piloto e em seguida em todas as unidades do país. 

 

Esta fase não pode ser aplicada neste estudo, pois o projeto realizado para a Transpetro – 

Petrobras Transporte S.A encontra-se na fase de escolha dos indicadores para 

apropriação. Desta forma, fica como sugestão o modelo proposto (Ciclo Implementação e 

Monitoramento dos Indicadores de Ecoeficiência). 
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8. Conclusão 

 

A pesquisa foi motivada pelo anseio de propor indicadores de ecoeficiência para as 

empresas transportadoras de gás natural e que estes possibilitassem acompanhar o 

desempenho econômico e ambiental dos processos que integram suas atividades. Estes 

deverão apoiar na redução dos impactos ambientais identificados e dos custos 

operacionais e se possível, possibilitar retorno do investimento realizado na adoção destes 

instrumentos. 

 

Estes indicadores foram propostos a partir da metodologia desenvolvida e a eficiência de 

sua utilização foi comprovada a partir de sua aplicação no estudo de caso. Portanto, 

quanto aos questionamentos levantados no item 1.2, com base nos resultados obtidos, 

pode-se dizer que esta prática possibilita a identificação dos impactos ambientais 

inerentes às atividades estudadas e que é possível mensurá-los utilizando os indicadores 

de ecoeficiência.  

 

Além disto, a metodologia desenvolvida é vantajosa, pois compreende fases de fácil 

compreensão e implementação e contribui para a identificação de práticas ecoeficiêntes. 

Um exemplo consiste no controle do consumo de água, caso se observe desperdiço ou 

substituir óleo combustível por partida elétrica, minimizando a emissão de gases 

provenientes da combustão.  

 

A adaptação desta metodologia pode ser feita por meio de treinamento adequado ou 

técnica de sensibilização que conscientize todo o meio operacional da importância do seu 

uso e workshops que disseminem sua relevante contribuição na gestão ambiental da 

empresa. Estes indicadores são medidas que contribuem para conferir transparência aos 

negócios das empresas e serão mais valiosos se forem apropriados ao longo do tempo, 

padronizados e comparáveis com indicadores de outras empresas (benchmark). Desta 

forma, a empresa poderá acompanhar o desempenho e verificar o quanto seu processo 

está sendo eficiente e além disto, tem-se a oportunidade de aprendizado a partir da troca 

de experiência.  

 231



 

Além benchmark externo, a incorporação dos indicadores de ecoeficiência, na etapa de 

transporte da cadeia de produção do gás natural, permite o monitoramento dos mesmos e 

a comparação com as metas de alcance estabelecidas pela empresa. Desta forma, pode-se 

observar o quanto eficaz foi à adoção de medidas de ecoeficiência, ou seja, se os 

indicadores que mensuram estas práticas se afastam, se aproximam, atingem as metas 

propostas ou, até, se seguem além dos objetivos estabelecidos. 

 

 

No segundo Capítulo, foram brevemente descritos os conceitos de sustentabilidade, 

ecoeficiência e seus respectivos indicadores. A análise destes conceitos permite concluir 

que quanto à questão da viabilidade e suficiência como instrumento direcionador da 

sustentabilidade, a utilização dos indicadores de ecoeficiência é fundamental para a 

empresa e especificamente o setor de transporte de gás natural.  

Quanto ao levantamento realizado e apresentado no Capítulo três, pode-se observar, que 

as empresas do setor de petróleo e gás natural e transportadoras do mesmo segmento têm 

reportado um grande número de indicadores ambientais. As empresas de atuação 

específica na indústria de gás natural reportam com maior freqüência os indicadores de 

consumo de água e energia e emissões de gases de efeito estufa. Além disto, ficou 

comprovado que estes indicadores não seguem um modelo de padronização, ou seja, são 

publicados os considerados mais relevantes pelas próprias empresas e de forma agregada. 

Desta forma, a prática de benchmark fica prejudicada. Para garantir a eficiência é 

necessário que as empresas comparadas atuem no mesmo setor. Das empresas 

pesquisadas, apenas uma apresenta resultados que possibilitam o cálculo dos indicadores 

de ecoeficiência, o volume anual de transporte de gás natural e os impactos ambientais. 

 

No capítulo seguinte foi apresentada a cadeia de produção de gás natural. O estudo desta 

dissertação foi limitado para a etapa de transporte de gás natural. A compreensão do 

processo apresentado neste capítulo facilitou a identificação dos impactos e 

conseqüentemente a proposição dos indicadores de ecoeficiência. Porém para que os 
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resultados fossem completos seria fundamental que a proposta e a implementação dos 

indicadores de ecoeficiência contemplasse toda a cadeia de produção de gás.  

 

 

Estes impactos foram apresentados nas Tabelas 37, 38, 39 no item 6.3 desta dissertação. 

A análise destas tabelas permite concluir que o efeito estufa é um dos potenciais impactos 

ambientais do transporte de gás natural a serem mitigados. Este impacto é conseqüência 

de emissões fugitivas de metano ocorridas em válvulas, flanges e outros equipamentos 

presentes ao longo dos gasodutos, city gates e estações de compressão. Além do metano, 

outros gases como CO2, produto de combustão completa e CO, NO x, vapor de água 

produtos resultantes da combustão incompleta também têm contribuição significativa no 

processo.   

Apesar da cadeia produtiva de gás natural ser considerada pouco impactante ao meio 

ambiente, pode-se observar que a identificação destes impactos tem importância 

considerável e que é possível melhorar o desempenho econômico e ambiental mitigando 

os mesmos.  Dentre os segmentos que compõem a etapa de transporte de gás constatou-se 

que as emissões gasosas e a geração de resíduos são os mais relevantes.  

x, SO

 

Neste contexto, observa-se que a despeito do uso do gás natural ser vantajoso, em termos 

ambientais, em relação a outros combustíveis fósseis para a geração de energia, a maior 

ecoeficiência no transporte de gás natural a partir de gasodutos, pressupõe o 

desenvolvimento de mecanismos que possibilitem a redução nas emissões atmosféricas 

durante a operação de transporte sem reduzir a sua eficiência operacional. Portanto, estes 

mecanismos contribuem positivamente para a empresa e o meio ambiente, pois 

minimizam as emissões aumentando a eficiência do processo. Tem-se, então, um ganho 

ambiental e econômico.  

 

 

O impacto de ocupação do solo e/ou degradação de sua qualidade devido à possibilidade 

de contaminação é bastante questionado. Estes têm como conseqüência a geração de 

resíduos com o Pigs de espuma usados provenientes de atividades de inspeção e os 
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resíduos da limpeza dos dutos – pó preto decorrente de corrosão nos gasodutos durante 

sua operação.  

 

A formação do pó preto deve ser mitigada, para isto medidas ecoeficientes como 

utilização de filtros, realização de limpezas regulares e manutenção do ponto de orvalho 

do gás (para evitar condensação do gás) devem ser adotadas. Desta forma, o processo 

apresentará melhor desempenho.  

 

Outros impactos ambientais também foram identificados neste capítulo, tais como 

aqueles associados ao consumo de água e energia. Entretanto, tais impactos podem ser 

considerados menos significativos, na medida em que o consumo de água e de energia 

são bastante reduzidos no transporte de gás natural. O detalhamento dos impactos foi 

restrito àqueles considerados como sendo relevantes. 

 

A análise dos resultados apresentada no capítulo sete leva a algumas reflexões 

necessárias para este estudo, que visam estabelecer as bases de uma pesquisa mais ampla 

a respeito da utilização dos indicadores de ecoeficiência como parâmetro de avaliação de 

desempenho ambiental das empresas. Inicialmente, é necessário destacar a importância 

do monitoramento contínuo das emissões gasosas e dos resíduos gerados, assim como o 

consumo de recursos naturais. Se o monitoramento ocorre, as informações técnicas 

adquirem credibilidade. Este processo também facilita os processos de re-certificações, 

onde se faz necessário à abertura dos arquivos das informações ambientalmente 

relevantes para a empresa.  

 

É importante ressaltar que os indicadores e suas respectivas metodologias de cálculo, 

propostas neste capítulo são relevantes, pois correspondem uma avaliação preliminar e 

superficial do processo. Para adoção de indicadores e metodologia mais específica, seria 

necessária uma avaliação mais criteriosa e complexa, assim como um conhecimento mais 

especifico de todas as variáveis do processo (variáveis manipuladas, controladas e 

monitoradas). Estas variáveis adicionais não poderiam ser obtidas no intervalo de tempo 

definido para este estudo. 
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A área estabelecida para estudo de caso foi à região nordeste do Brasil, tendo em vista já 

existirem trabalhos semelhantes nas demais regiões e por esta rede de transporte de gás 

natural apresentar maior complexidade nos processos que compõem as city gates. Porém, 

a escolha da estação de compressão piloto foi baseada na conveniência, facilidade de 

acesso aos dados, proximidade geográfica e por apresentarem os mesmos problemas 

independentemente da região que estão localizadas. Da mesma forma, o estudo dos 

gasodutos foi realizado de forma genérica. 

 

 

 

 

A análise dos indicadores de ecoeficiência propostos e apresentados na Tabela 40 permite 

concluir que estes indicadores podem ser específicos ou aplicáveis aos segmentos 

estudados. Por exemplo, o consumo de energia e água não são aplicáveis aos gasodutos, 

pois a utilização destes insumos no processo não causa impacto significativo ao processo. 

Os indicadores de intensidade geração de pó preto e outros resíduos, de emissões de 

gases acidificantes e de emissões de metano provenientes de emissões fugitivas, de 

operações de inspeção e manutenção e vazamentos acidentais são aplicáveis nos três 

segmentos. Isto porque os impactos ocasionados por estas emissões são característicos 

nas atividades destes segmentos. 

Quanto à queima de gás natural em flare, originou os indicadores de intensidade de 

emissões de metano e CO2 e estes são aplicáveis nos gasodutos e city gates. 

 

As fórmulas de cálculo dos indicadores apresentadas na Fase sete podem causar 

discussão, pois existem diversas formas para os indicadores serem expressos. As 

variáveis operacionais utilizadas e suas respectivas metodologias de cálculo são 

estabelecidas pela empresa transportadora. Portanto, é importante ressaltar que outras 

variáveis podem ser utilizadas e que a mensuração dos mesmos pode ser realizada num 

intervalo de tempo diferente do proposto. Foi estabelecido um intervalo mensal para 

facilitar o monitoramento. 
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Quanto às unidades dos indicadores, ao invés de se utilizar à unidade de volume (m3) 

para expressar o serviço prestado pela companhia, também é possível utilizar uma forma 

alternativa de apresentação dos indicadores propostos. Trata-se de uma unidade de 

energia, correspondente ao volume de gás transportado. Esta transformação pode ser útil 

gerencialmente, pois possibilita a visualização da quantidade de energia desperdiçada 

pelas emissões de gás natural para a atmosfera, permitindo também o cálculo do quanto 

essa perda representa em termos monetários, não apenas em relação à tarifa do gás 

transportado (R$/m3 gás) pela transportadora, mas também em relação à tarifa de energia 

elétrica da rede (R$/kWh). 

 

Também pode ser interessante o cálculo dos indicadores desta forma, na medida em os 

fatores de emissão de poluentes atmosféricos fornecidos pela EPA (apresentados no 

capítulo quatro) de equipamentos a combustão movida a gás natural, é expressa em 

unidade de massa por unidade de energia, isto é, a quantidade de gás queimado é 

expressa em unidades de energia. 

   

Como subsídio para esta análise, é proposta uma modificação opcional na forma de 

cálculo dos indicadores, com a inclusão de um fator de transformação da unidade de 

volume do gás (m3) para unidade de energia (kWh). Este fator de conversão se baseia na 

utilização do poder calorífico inferior do gás natural seco (8.800 kcal/kg), e está de 

acordo com os critérios usualmente adotados internacionalmente e também utilizados no 

Balanço Energético Nacional de 2003. Portanto, o fator de transformação (m3 para KWh) 

= 10,23 x densidade do gás. 

 

No mais, o objetivo proposto inicialmente “Desenvolver indicadores de ecoeficiência que 

permitam acompanhar o desempenho econômico e ambiental do transporte de gás 

natural” foi atendido a partir da apresentação dos indicadores de ecoeficiência no capítulo 

seis.  

 

Porém, estes indicadores ainda não foram implementados. Como sugestão para garantir 

eficácia após sua implementação é necessário que ocorra uma atualização constante deste 
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sistema de implementação de indicadores, visando melhoria continua. O Ciclo de 

Implementação e Monitoramento de Indicadores de Ecoeficiência (ciclo de melhoria 

contínua), proposto pela autora na Fase oito da metodologia desenvolvida, permite 

acompanhar todo o processo. Assim, poder-se-á avaliar a viabilidade dos indicadores 

implementados. 

 

Embora esta dissertação tenha sido voltada para um estudo na região nordeste, é 

importante ressaltar que os indicadores de ecoeficiência propostos são cabíveis de serem 

implementados , sem restrições, nas estações de compressão, gasodutos ou city gate 

localizadas em qualquer região do Brasil. Isto porque as instalações são padronizadas e, 

estes poderão apresentar resultados iguais ou melhores que os obtidos nos estudos 

pilotos. 

 

Portanto, os indicadores de ecoeficiência podem ser factíveis de serem implementados na 

etapa de transporte de gás natural pois é possível melhorar o desempenho econômico e 

ambiental desta etapa. 

 

 

 

 

Dando continuidade a este processo, futuramente poderão ser levantados os principais 

indicadores para as etapas de exploração e produção e distribuição. Para tanto, a 

metodologia desenvolvida pode ser adaptada de acordo com as especificidades de cada 

etapa.   

Desta forma, ter-se-á indicadores de ecoeficiência que contemplaram toda a cadeia 

produtiva de gás natural. 

 
No mais, o estudo possibilitou um grande aprendizado pessoal. 
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