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EPÍGRAFE

Ele é como árvore plantada junto à
corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não
murcha, e tudo o quanto ele faz será bem sucedido (Salmo 1, 3).



RESUMO

Diante do cenário de crescente produção de petróleo e gás no ambiente marinho brasileiro e
da participação cada vez maior do número de empresas de diferentes nacionalidades, portes e
percepções acerca da implementação da gestão da sustentabilidade no desenvolvimento de
suas atividades, a presente pesquisa discute a gestão da sustentabilidade das unidades de
produção de petróleo e gás offshore. A discussão ocorrepor meio da identificação dos
impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes da realização das suas atividades,
apresentando como solução para a melhoria dessa gestão, um sistema de indicadores de
sustentabilidade adequadamente construído, de forma robusta e sistêmica, baseado em análise
multicriterial e multidecisor. Quanto à natureza, o trabalho foi classificado como pesquisa
aplicada; quanto aos objetivos se trata de uma pesquisa descritiva e exploratória; e quanto aos
procedimentos, seguiu a classificação de pesquisa bibliográfica e documental. O problema
pesquisado foi abordado por meio do levantamento de conhecimentos sobre desenvolvimento
sustentável, indicadores de sustentabilidade e sobre produção offshore de petróleo e gás. Os
assuntos relacionados foram submetidos a análises, discussões e interpretações e, finalmente
foi construído o sistema de indicadores de sustentabilidade para unidades de produção de
petróleo e gás offshore. Aaplicação do sistema de indicadores proposto no trabalho é baseada
na utilização do método PROMETHEE II e do método multidecisor de COPELAND, por
meio do software RIOSS. Como área de aplicação do modelo proposto foi definida a área
geográfica ocupada pelas unidades de produção de petróleo e gás offshore, suas instalações de
apoioesuas áreas de influência. O sistema de indicadores de sustentabilidade foi desenvolvido
em oito etapas, apresentando, ao final, 54 indicadores, distribuídos entre as dimensões:
econômica (10 indicadores), ambiental (14 indicadores), social (11indicadores) e operacional
(19 indicadores). A validação do modelo foi realizada através da sua aplicação a três unidades
de produção de petróleoe gás em atividade no ambiente marítimo do Brasil, criteriosamente
selecionadas e comparadas com uma unidade considerada ideal em sustentabilidade. Os
resultados obtidos apresentam informações relevantes que são discutidas como forma de
estimular a compreensão da importância da gestão da sustentabilidade das atividades de
produção de petróleo e gás. O objetivo dessa discussão é também oferecer contribuições para
a definição de políticas públicas mais direcionadas para a conciliação das divergentes
dimensões da sustentabilidade, especialmente quando se trata de atividades de potencial
poluidor significativo, de grande relevância econômica, com impactos sociaisbenéficos, mas
também capaz de gerar impactos negativos de grandes proporções.

Palavras chave: sistema de indicadores de sustentabilidade; gestão da sustentabilidade;
unidades de produção de petróleo e gás offshore; métodos multicriterial e multidecisor.



ABSTRACT

Given the scenario of increasing oil and gas production in the Brazilian marine environment
and the increasing participation of companies of different nationalities, sizes and perceptions
about the implementation of sustainability management in the development of its activities,
this research discusses the management of the sustainability of offshore oil and gas
production units. The discussion takes place through the identification of the environmental,
social and economic impacts resulting from the performance of its activities, presenting as a
solution for the improvement of this management, a system of sustainability indicators
adequately constructed, robust and systemic, based on multicriteria analysis and multiple
decision-making.As for nature, the work was classified as applied research; objectives are
descriptive and exploratory research; and regarding procedures, followed the classification of
bibliographic and documentary research. The problem researched was approached by raising
knowledge about sustainable development, indicators of sustainability and on the offshore
production of oil and gas. The related subjects were submitted to analyzes, discussions, and
interpretations, and finally, the system of sustainability indicators for offshore oil and gas
production units was constructed. The application of the system of indicators proposed in the
research is based on the use of the PROMETHEE II method and the COPELAND multipl
decision-making method, through RIOSS software. As an application, area of the proposed
model, the geographic area occupied by offshore oil and gas production units, their support
facilities and their areas of influence were defined. The system of sustainability indicators was
developed in eight stages, presenting, in the end, 54 indicators, distributed among the
dimensions: economic (10 indicators), environmental (14 indicators), social (11 indicators),
and operational (19 indicators). The validation of the model was carried out through its
application to three oil and gas production units in activity in the maritime environment of
Brazil, carefully selected and compared with a unit considered pattern in sustainability. The
results obtained present relevant information that is discussed as a way of stimulating the
understanding of the importance of the sustainability management of oil and gas production
activities. The objective of this discussion is also to offer contributions to the definition of
public policies more directed to the reconciliation of the divergent dimensions of
sustainability, especially when it concerns activities of the significant potential polluter, of
great economic relevance, with beneficial social impacts, but also capable of negative impacts
of enormous proportions.

Keywords: sustainability indicators system; sustainability management; oil and gas
production units; multicriterial and multidecisor methods.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Princípios de Bellagio........................................................................................................................... 28
Figura 2 - Pressão-Estado-Resposta ...................................................................................................................... 42
Figura 3- Modelo F-P-E-I-R.................................................................................................................................. 43
Figura 4 - O Sistema de indicadores de sustentabilidade proposto pela Comissão para o Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas (UNCSD) ............................................................................................................ 43
Figura 5 - Oferta de energia no mundo em 2013 e projeções para 2040 ............................................................... 45
Figura 6 - Representação esquemática de um sistema com seus elementos e conexões ....................................... 55
Figura 7 - Indicadores de Biesiot........................................................................................................................... 57
Figura8 - Estrutura típica de projetos de petróleo e gás offshore .......................................................................... 60
Figura 9 - Fluxograma das atividades das etapas de Desenvolvimento e Produção.............................................. 61
Figura 10 - Sistema de produção de petróleo e gásoffshore .................................................................................. 63
Figura 11 - Tripleta de Condorcet ......................................................................................................................... 80
Figura 12 - Esquema para estruturação dos indicadores do modelo...................................................................... 85
Figura 13 - Imagem do FPSO Cidade de Angra dos Reis ..................................................................................... 89
Figura 14 - Mapa de localização do Campo de Lula ............................................................................................. 90
Figura 15 - Mapa da área de influência do Piloto de Lula..................................................................................... 92
Figura 16 - Mapa de localização do campo de Papa-terra. .................................................................................... 92
Figura 17 - Mapa da área de influência ................................................................................................................. 94
Figura 18 - Plataforma PPER-1............................................................................................................................. 95
Figura 19 - Mapa de Localização do Campo de Peroá .......................................................................................... 95
Figura 20 – Estrutura hierárquica do sistema de indicadores de sustentabilidade para unidades de produção de
petróleo e gás offshore........................................................................................................................................... 97
Figura 21 - Fluxograma dos indicadores da dimensão econômica ........................................................................ 98
Figura 22 - Fluxograma dos indicadores da dimensão ambiental.......................................................................... 98
Figura 23 - Fluxograma dos indicadores da dimensão social ................................................................................ 99
Figura 24 - Fluxograma dos indicadores da dimensão gestão ............................................................................. 100
Figura 25 - Resultado da análise multicritério aplicada às 4 unidades de produção analisadas .......................... 108
Figura 26 - Resultado da análise multicritério para todos os decisores – Fluxos líquidos .................................. 108
Figura 27 - Ranking final de sustentabilidade entre as 4 unidades de produção   analisadas, após a aplicação do
método de Copeland............................................................................................................................................ 109
Figura 28 - Dendrograma obtido a partir dos pesos dos indicadores da dimensão econômica............................ 111
Figura 29 - Dendrograma obtido a partir dos pesos dos indicadores da dimensão ambiental ............................. 112
Figura 30 - Dendrograma obtido a partir dos pesos dos indicadores da dimensão social.................................... 113
Figura 31 - Dendrograma obtido a partir dos pesos dos indicadores da dimensão operacional .......................... 114



LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Princípios de Bellagio ......................................................................................................................... 28
Quadro 2 – Indicadores GRI, suas categorias e seus aspectos............................................................................... 49
Quadro 3 – Indicadores IPIECA, versão 2015 ...................................................................................................... 53
Quadro 4 - Impactos negativos da fase de instalação de uma unidade de produção de petróleo e/ou gás offshore
nos meios físico e biótico ...................................................................................................................................... 68
Quadro 5 - Impactos negativos da fase de operação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore nos
meios físico e biótico............................................................................................................................................. 69
Quadro 6 – Impactos negativos da fase de desativação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore
nos meios físico e biótico ...................................................................................................................................... 70
Quadro 7 -Impactos da fase de instalação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore no meio
socioeconômico ..................................................................................................................................................... 70
Quadro 8 - Impactos da fase de operação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore, no meio
socioeconômico ..................................................................................................................................................... 71
Quadro 9 - Impactos da fase de desativação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore, no meio
socioeconômico ..................................................................................................................................................... 72
Quadro 10 - Impactos negativos potenciais associados à atividade de produção de petróleo e/ou gás offshore ... 73
Quadro 11 - Indicadores do modelo e temas relacionados .................................................................................... 86
Quadro 12 - Área de Influência do Piloto de Lula................................................................................................. 91
Quadro 13 - Resumo dos indicadores descartados, o que medem e os motivos dos descartes............................ 101
Quadro 14 - Graus de importância atribuídos aos elementos que compõem o sistema de indicadores de
sustentabilidade ................................................................................................................................................... 103
Quadro 15 - Valores dos coeficientes Alfa de Cronbach..................................................................................... 105



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Funções de preferência no Método PROMETHEE.............................................................................. 78
Tabela 2 - Avaliação dos especialistas por titulação ........................................................................................... 102



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AI – Área de influência

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis

API - American Petroleum Institute

BAR - Boletim Anual de Reservas

BMP - Boletim Mensal da Produção

BP - British Petroleum

BS - Barômetro de Sustentabilidade

CERES - Coalition for Environmentally Responsible Economies

CGPEG - Coordenação Geral de Petróleo e Gás Natural

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente

DHSV – Down Hole Safety Valve

DILIC - Diretoria de Licenciamento

DS - Dashboard of Sustainability

E&P – Exploração e produção

EEA - European Environment Agency

EIA – Energy International Agency

EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental

ELECTRE III - Elimination and Choice Translating Algorithm

EPA – Environmental Protection Agency

EPI - Environmental Performance Index

ESI - Environmental Sustainability Index

e-SIC - Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão

EUROSTAT - European Statistics Agency

FECE - Federation des Experts Comptables Europeens

FEEM - Fondaziona Eni Enrico Mattei

F-P-E-I-R – Forçamotriz – Pressão – Impacto – Resposta

FPSO - Floating, Production, Storage and Offloading

GEE - Gases de Efeito Estufa



GNP - Gross National Product

GPI - Genuine Progress Index

GRI - Global Reporting Initiative

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBP - Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IIRC - International Integrated Reporting Council

IOGP - International Association of Oil and Gas Producers

IPIECA - International Petroleum Industry Environmental Conservation Association

ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare

ISM - Índice de Sustentabilidade Minerária

IUCN - International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources

LO – Licença de operação

MEW - Measure of Economic Welfare

MEW-S - Measure of Economic Welfare – Sustainable

MME – Ministério de Minas e Energia

MMSD - Mining, Minerals and Sustainable Development

MODEC - Mitsui Ocean Development & Engineering Company

MT - Ministério do Trabalho

NBER - National Bureau of Economic Research

NNP - Net National Product

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

OGP - International Association of Oil & Gas Producers

ONU – Organização das Nações Unidas

P-61 – Plataforma Petrobras 61

PAP - Programa Anual de Produção

PAT - Programa Anual de Trabalho e Orçamento

PD - Plano de Desenvolvimento

PD&I – Pesquisa, desenvolvimento e inovação



PE - Participação Especial

PEI – Plano de Emergência Individual

P-E-R - Pressão-Estado-Resposta

PERI - Public Environmental Reporting Initiative

PIB – Produto Interno Bruto

PNB – Produto Nacional Bruto

PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

PPER-1 – Plataforma Peroá 1

PROMETHEE - Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations

RIOSS – River Basin Information Operational Support System

SDP – Superintendência de Desenvolvimento e Produção

SIGEP - Sistema de Informações Gerenciais de Exploração e Produção

SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde

SSM - Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente

STN - Secretaria do Tesouro Nacional

TLWP - Tension Leg Wellhead Plataform

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

UN – United Nations

UNCSD – United Nation Commission for Sustainable Development

UNEP - United Nations Environment Programme

UP – Unidade de Produção

UTGC - Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas

UTGCA - Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato

WCED – World Commission on Evironment and Development

WWF – World Wide Fund for Nature

XBRL - The Business Reporting Standard



SUMÁRIO

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO........................................................................................................................... 17

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA QUE SE DESEJA SOLUCIONAR.................................................. 17

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO ........................................................................................................................ 21

1.2.1 Objetivo geral...................................................................................................................................... 21

1.2.2 Objetivos específicos........................................................................................................................... 22

CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.............................................................................................. 23

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE ..................................................... 23

2.2 ASPECTOS CONCEITUAIS E APLICAÇÕES DIVERSAS DE INDICADORES .................................. 26

2.2.1 Aspectos conceituais ........................................................................................................................... 26

2.2.2 Indicadores de Sustentabilidade........................................................................................................ 33

2.3 DESAFIOS DA SELEÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE........................................ 37

2.3.1 Seleção de Indicadores de Sustentabilidade para empresas ........................................................... 39

2.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA ................................... 45

2.4.1 Global Reporting Initiative–GRI ...................................................................................................... 46

2.4.2 International Petroleum Industry Environmental Conservation Association – IPIECA............. 50

2.5 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE INDICADORES PARA O SEGMENTO UPSTREAM OFFSHORE
........................................................................................................................................................................... 54

2.6 CONHECENDO O SISTEMA EM ESTUDO - UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
OFFSHORE....................................................................................................................................................... 58

2.6.1 Aspectos Regulatórios, Estrutura e Operação ................................................................................. 58

2.6.2 Impactos da atividade de produção offshore ................................................................................... 68

2.7 MÉTODO MULTICRITÉRIO PARA APOIO A DECISÃO ..................................................................... 73

2.7.1 PROMETHEE .................................................................................................................................... 75

2.8 OS MÉTODOS ORDINAIS DE APOIO À DECISÃO .............................................................................. 79

CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTO METODOLÓGICO PARA ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
OFFSHORE .......................................................................................................................................................... 81

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA METODOLOGIA................................................................................................. 81

3.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO..................................................................................................... 83

3.3 UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS USADAS PARA VALIDAÇÃO DO MODELO
........................................................................................................................................................................... 89

3.3.1 FPSO Cidade de Angra dos Reis ....................................................................................................... 89

3.3.2 Plataforma Petrobras 61 (P-61)......................................................................................................... 92

3.3.3 Plataforma PPER-1 ............................................................................................................................ 94

CAPITULO 4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ....................................................... 96

4.1 SISTEMA DE INDICADORES DESUSTENTABILIDADEPARAUNIDADES DE PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE ..................................................................................................................... 96



4.2 PAINEL DE ESPECIALISTAS E APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA ............... 102

4.3 APLICAÇÃO DA ANÁLISE MULTICRITÉRIO E MULTIDECISOR.................................................. 106

4.4 COMPORTAMENTO DOS ESPECIALISTAS EM RELAÇÃO À PERCEPÇÃO DOS ASPECTOS DE
SUSTENTABILIDADE.................................................................................................................................. 110

CAPITULO 5 – CONCLUSÕES ........................................................................................................................ 116

REFERÊNCIAS BILBIOGRÁFICAS .................................................................................................................123

APÊNDICE 1 .......................................................................................................................................................138

APÊNDICE 2 .......................................................................................................................................................158

APÊNDICE 3 .......................................................................................................................................................162

APÊNDICE 4........................................................................................................................................................168



17

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão destacados os aspectos gerais da pesquisa, a definição do

problema que serviu de base para a realização do estudove seus objetivos geral e específicos.

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA QUE SE DESEJA SOLUCIONAR

Entre as décadas de 1960 e 1980 as questões ambientais e sociais passaram a ter

destaque no cenário das discussões científicas e políticas, por meio dos movimentos

ambientalistas ocorridos na época. Em função, principalmente da necessidade de inclusão

destes aspectos nos diversos âmbitos, houve um apelo para a definição de políticas públicas

que visassem à proteção do meio ambiente e das pessoas.

A ocorrência de desastres com severas consequências ambientais, na segunda

metade do Século XX, tais como: o envenenamento de centenas de pessoas por mercúrio,

decorrente do lançamento de efluente de uma indústria, na baía de Minamata, no Japão, em

1956 (HACHIYA, 2006); o acidente industrial que ocorreu em 1984, em Bhopal, Índia,

quando 40 toneladas de gases tóxicos vazaram da fábrica de pesticidas da empresa norte-

americana Union Carbide (BROUGHTON, 2005); o acidente nuclear na Usina de

Chernobyl, na antiga União Soviética, em 1986, causado por um problema durante um teste

de um reator(FOSTER e GOLDSTEIN, 2006); e, em 1989, o vazamento de petróleo do

navio Exxon Valdez, quando este encalhou na enseada do Príncipe Guilherme, no Alasca

(PETERSONet al., 2003), além dos desastres naturais resultantes das mudanças climáticas,

como o aumento da ocorrência de inundações, furacões e secas em todo o mundo

(EPSTEIN, 2005) despertam a atenção para a necessidade de preservação do meio ambiente.

Estas ocorrências e as transformações que delas decorreram trouxeram à

discussão as questões ambientais, gerando novos pensamentos e despertando a percepção da

necessidade de mudanças na forma de condução do desenvolvimento até então adotada, a

qual levava em conta, de forma preponderante, a questão econômica.

A International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources

(IUCN) foi a organização que primeiro chamou a atenção do mundo para a necessidade de

mudanças na gestão dos recursos naturais, quando discutiu o termo desenvolvimento

sustentável. Esta discussão ocorreu no documento intitulado “World´s Conservation

Strategy” (IUCN, 1980), que definiu desenvolvimento sustentável, como aquele que

considera aspectos referentes àsdimensões social e ecológica, além de fatores econômicos.
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O conceito de desenvolvimento sustentável inicialmente apresentado pelo IUCN

- World Conservation Strategy: “para que o desenvolvimento seja sustentável deverá levar

em conta fatores sociais e ecológicos além dos econômicos"(IUCN, 1980) evoluiu, passando

pelo anúncio do novo conceito, apresentado pelo Relatório Brundtland (WCED, 1987)

“aquele que atende às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das

futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades”. Sendo, por fim assumida a

ideia global da sustentabilidade como aquela em que os seres humanos reconheçam os

recursos naturais do mundo como finitos, e, consequentemente, com capacidades limitadas

para sustentar a vida. Portanto, fica evidente a estrita necessidade de conservação dos

recursos naturais para garantia do desenvolvimento contínuo e apoio da vida atual e futura.

Em 1995, foi realizado o workshop Indicators for Sustainable Development for

Decision Making (GALLOPIN, 1996) com o intuito de melhorar a comunicação entre

definidores de políticas públicas e cientistas a fim de se atingir um bom entendimento sobre

indicadores de sustentabilidade. Ao final desse encontro concluiu-se pela necessidade de

criação de indicadores de sustentabilidade, como forma de alertar os tomadores de decisão

sobre as questões prioritárias, à orientação da formulação de políticas públicas mais

adequadas e à melhoria da comunicação e entendimento que levem à adoção de ações em

prol do desenvolvimento sustentável.

No entendimento de Dahl (2012) a aferição do desenvolvimento sustentável, por

meio da utilização de indicadores é um grande desafio, tendo em vista, a dimensão e a

complexidade que envolvem o tema. Ainda segundo o mesmo autor, as metodologias

desenvolvidas até o presente ressaltam a existência de diferentes aspectos que envolvem o

conceito de desenvolvimento sustentável e a definição de indicadores para a sua medição.

Sendo destacado que, fatores como diferenças entre regiões (países), diversidade cultural e

diferentes graus de desenvolvimento, são relevantes na construção dos indicadores (DAHL,

2012).

Com as reflexões introduzidas por esse novo paradigma veio a necessidade de

revisão dos padrões de produção e consumo, diretamente relacionados ao uso dos recursos

naturais. Passou-se a perceber que erapreciso adotar medidas para promover padrões de

consumo e produção que reduzissem as pressões ambientais, garantindo o atendimento das

necessidades básicas da humanidade, e evitando padrões insustentáveis (NORDHAUS e

TOBIN, 1972).
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A formalização do conceito de desenvolvimento sustentável foi completa a partir

World Summit on Sustainable Development, realizado em 2002 (ONU, 2002), que definiu os

os três pilares da sustentabilidade: social, ambiental e econômico.

Diante da incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável, as

empresas modernas passaram a se preocupar não somente em cumprir as leis ambientais de

um país, estado ou município, mas, na medida do possível, passaram também a ser proativas

e a planejar suas atividades de maneira sustentável. A constatação de que as empresas que se

comportam de maneira sustentável, pensando no futuro, apresentam um melhor desempenho

nos seus negócios ficou evidente (AMARAL, 2003).

Era necessário, portanto, para a aferição da incorporação do desenvolvimento

sustentável, o uso de ferramentas de avaliação da problemática ambiental não dissociada,

mas sim, de forma integrada. Daí surgiu a ideia de sistemas de indicadores de

sustentabilidade, constituídos por variáveis que, associadas, revelam significados mais

amplos sobre os fenômenos a elas relacionados, que também seriam essenciais para sugerir

ações e subsidiar o acompanhamento e a avaliação do progresso alcançado rumo ao

desenvolvimento sustentável (DANTAS e REIS, 2009).

As empresas de petróleo, conhecidas pelo seu potencial de impactos ao meio

ambiente, à sociedade e à economia devem incorporar o conceito de desenvolvimento

sustentável na gestão das suas atividades e, por isso, buscam alternativas para a aferição do

atendimento aos princípios do desenvolvimento sustentável.

Diversas iniciativas sugerem a elaboração voluntária de relatórios de

sustentabilidade corporativos, baseados em guias que orientam a sua construção, como

forma das empresas prestarem contas das suas ações sustentáveis. As instituições autoras

destas iniciativas também propõem os indicadores a serem considerados na elaboração dos

relatórios de sustentabilidade das empresas e orientam a sua apresentação nos documentos

de relato da sustentabilidade.

Uma das ferramentas mais utilizada pela indústria petrolífera éo relatório de

sustentabilidade, orientado pela Global Reporting Initiative (GRI), por meio das suas

diretrizes e indicadores essenciais e gerais. A GRI é umaorganização que conta com a

participação de especialistas de diversos setores como empresas, organizações não

governamentais e agências governamentais, representando mais de 40 países em todo o

mundo, que definem diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade para

corporações.
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Mesmo possuindo grande adesão por parte dos diversos segmentos empresariais

e tendo grande credibilidade no mercado, os relatórios de sustentabilidade, orientados pela

GRI, possuemcaráter corporativo e não permitem a avaliação da sustentabilidade dos

diversos segmentos de uma empresa. Por exemplo, o setor de exploração e produção

(upstream) de petróleo e gás, não é avaliado separadamente, dentro do relatório das

companhias petrolíferas.

No Brasil, as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural têm

crescido ao longo dos anos. Desde 1997, a edição da Lei nº 9.847 (BRASIL, 1997), que

criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP), permitiu que

outras empresas nacionais e estrangeiras, além da Petrobras, pudessem atuar nesse

segmento, no país. Ressalta-se ainda a descoberta do pré-sal em 2006, que aumentou

significativamente as reservas brasileiras de petróleo e gás, apontando para o aumento da

intensidade de atividades de exploração e produção nas bacias sedimentares marítimas

brasileiras (offshore), com a participação crescente de empresas estrangeiras nesse novo

cenário.

Mesmo existindo no Brasil uma regulamentação das atividades do setor

upstream offshore que acompanha as melhores práticas da indústria petrolífera no mundo

inteiro, os acidentes ainda ocorrem. Em abril de 2010, no Golfo do México, grave acidente

durante a perfuração de um poço, executado pela empresa Transocean, a serviço da British

Petroleum (BP), provocou a morte de 17 pessoas e afetou drasticamente o meio ambiente de

uma extensa região costeira dos Estados Unidos, além de causar sérios impactos às pessoas

que vivem nas áreas afetadas (OGP, 2011). Em novembro de 2011, na Bacia de Campos

(Brasil), outro acidente, também provocado por uma sonda de perfuração da Transocean, a

serviço da Chevron, chama atenção para o Brasil (ANP, 2012a). Esses e outros acidentes,

ocorridos ao longo do tempo, até os dias atuais, demonstram que, a despeito da

regulamentação referente à segurança operacional, acidentes de médias e grandes

proporções ainda ocorrem e sinalizam para a necessidade de maior grau de exigência

nomonitoramento das ações das empresas, de forma a instituir políticas públicas mais

seguras para o meio ambiente e para a população.

Apesar de existirem metodologias que sugerem e orientam a elaboração de

relatórios de sustentabilidade de empresas petrolíferas, entende-se que estas ferramentas,

pelo seu caráter corporativo, não focam nas ações de um segmento específico da estrutura

empresarial. Os relatórios de sustentabilidade também não permitem a comparação do

desempenho de sustentabilidade entre as diversas unidades operacionais da companhia, não
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favorecendo adequações e tomadas de decisão locais, essenciais para melhoria do

desempenho, ou seja, não permitem a gestão adequada e eficiente da sustentabilidade das

unidades de operação.

Desta forma, entende-se que um estudo que contribua para a construção de um

sistema de indicadores adequados e específicos às unidades de operação do segmento

upstream da indústria petrolífera offshore se justifica, a fim de que possa disponibilizar uma

ferramenta que proporcione uma adequada gestão da sustentabilidade dessas unidades, e

ainda, atender aos direitos das comunidades de conhecerem a forma de atuação das unidades

de operação que afetam as regiões onde residem. O uso de indicadores aplicados

especificamente às unidades de produção offshore, elaborados de forma sistêmica, poderá

levar a um melhor entendimento dos aspectos econômico, ambiental e social relacionados à

gestão das unidades operacionaisdessas unidades. A adoção da ferramenta poderá ainda

oferecer apoio para a definição de políticas públicas, redirecionando os objetivos de forma

alinhada a cada região onde se localizam essas unidades operacionais, considerando as

diferenças regionais existentes.

A premissa desse estudo é a de que a construção de um sistema de indicadores

para a gestão da sustentabilidade das unidades operacionais de petróleo e gás offshore é

imprescindível, uma vez que as metodologias existentes apresentam limitações de naturezas

diversas no contexto da avaliação da gestão das unidades operacionais especificamente.

Diante dos argumentos apresentados anteriormente e, considerando a

importância da gestão da sustentabilidade individual de cada unidade operacional offshore,

apresenta-se como hipótese a ser estudada: É possível definir uma metodologia baseada na

análise multicriterial e multidecisor, construída a partir de indicadores de sustentabilidade

adequadosàs unidades de produção offshore, estruturados de forma sistêmica, que seja capaz

de avaliar e comparar o desempenho de várias unidades de produção de petróleo?

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver e aplicar a unidades de produção de petróleo e gás offshore, um

sistema de indicadores de sustentabilidade, baseado em análise multicriterial e multidecisor,

estruturados de forma sistêmica e capaz de mensurar o desempenho de sustentabilidade

dessas unidades operacionais.
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1.2.2 Objetivos específicos

1. Selecionar os indicadores relacionados à gestão da sustentabilidade de unidades de

produção de petróleo e gás offshore.

2. Estruturar sistemicamente os indicadores selecionados, com relação às dimensões

econômica, ambiental, social e operacional.

3. Analisar o comportamento dos indicadores de sustentabilidade selecionados no

âmbito da operação das unidades de produção offshore.

4. Identificar o grau de importância dos indicadores de sustentabilidade selecionados,

com base nos conhecimentos de especialistas de diversas áreas de formação.

5. Realizar análise comparativa multicriterialdo desempenho de sustentabilidadede

unidades de produção offshore, localizadas em diferentes bacias sedimentares marítimas

brasileiras.

6. Interpretar os cenários de desempenho de sustentabilidade das unidades de

produção avaliadas, a partir das preferências dos especialistas consultados, por meio do

método multidecisor.

7. Construir a lista de classificação de desempenho dasustentabilidade das unidades

operacionais avaliadas e realizar a comparação entre assuas formas de gestão.
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUSTENTABILIDADE

O conceito de desenvolvimento sustentável inicialmente apresentado pelo IUCN

- World Conservation Strategy (IUCN, 1980) evoluiu, passando pelo anúncio do novo

conceito apresentado pelo Relatório Brundtland (WCED, 1987), sendo ampliado pela Earth

Summit in 1992 (UN, 1992) que produziu 40 capítulos da Agenda 21. A formalização do

conceito de desenvolvimento sustentável foi completa a partir World Summit on Sustainable

Development, realizado em 2002 (ONU, 2002), que definiuos três pilares da

sustentabilidade: social, ambiental e econômico relacionados com o lema "Pessoas, Planeta,

Prosperidade", criado no evento.

Ao longo do tempo, esse conceito evoluiu não apenas pela mudança na

compreensão geral acerca dos objetivos do desenvolvimento, como também por novos

entendimentos sobre sustentabilidade. Com o tempo, houve uma ampliação desse conceito e

um aumento da complexidade do seu conteúdo (VAN BELLEN, 2002). Inicialmente

entendido como o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem

comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades, o

desenvolvimento sustentável é agora uma abordagem mais prática e holística que liga o

desenvolvimento econômico, a inclusão social ea sustentabilidade ambiental (SACHS,

2015).

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

(Eco-92), no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992, considerada o mais importante encontro

mundial do Século XX, chamou a atenção do mundo para a dimensão global dos perigos que

ameaçam a vida do Planeta e, consequentemente, para a necessidade do comprometimento

dos países na percepção de como cada setor público e privado poderia contribuir para a

solução dos problemas socioambientais, em benefício de uma sociedade sustentável.

Importante também citar, como evolução do conceito de desenvolvimento

sustentável, o Artigo 1 da Declaração do Rio (ONU, 1992), que estabelece: "Os seres

humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Eles têm

direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza". Este enunciado

apresenta três princípios fundamentais para o desenvolvimento sustentável: 1. o caráter

antropogênico do conceito de desenvolvimento sustentável, tendo a preocupação com o

equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e social; 2. destaque para a
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complexidade da vida humana, considerada uma rede de fenômenos naturais e sociais que

possuem interdependência e 3. o princípio da natureza dinâmica e de longo prazo do

desenvolvimento sustentável, que deve levar em conta as gerações presentes e futuras.

Outra importante contribuição para o conceito do desenvolvimento sustentável

foi dada pelo Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century (OECD,

2001), que assumiu como compromisso político a inclusão da dimensão ambiental, como

estratégia de desenvolvimento sustentável, estabelecendo asimultaneidade entre o

crescimento econômico, a coesão social e a proteção ambiental.

O mesmo documento define ainda uma visão em longo prazo de uma sociedade

mais próspera e mais justa, com um ambiente mais limpo, mais seguro e mais saudável para

a sociedade. No entendimento da OECD isto deve assegurar melhoria na qualidade de vida,

não apenas para a população atual, mas dos filhos e netos dos que hoje habitam a terra.

Por seu turno, conforme proposto por Lelé (1991), o conceito de sustentabilidade

refere-se à existência de condições ecológicas necessárias para dar suporte à vida humana

em um nível específico de bem estaratravés de futuras gerações, conceito este intimamente

relacionado à capacidade de suporte dos ecossistemas.

A ideia global da sustentabilidade é a de que os seres humanos reconheçam os

recursos naturais do mundo como finitos, e, consequentemente, com capacidades limitadas

para sustentar a vida. Desta forma, é estritamente necessário conservar os recursos naturais

para garantir o desenvolvimento contínuo e apoiar a vida atual e futura.

Em seu sentido lógico, sustentabilidade é a capacidade de se sustentar, de se

manter. Uma atividade sustentável é, portanto, aquela que pode ser mantida para sempre.

Sustentabilidade e sustentável significam criar e manter condições, a fim de que os seres

humanos e a natureza possam coexistir em harmonia produtiva, permitindo o cumprimento

dos requisitos sociais, econômicos e outros das gerações presentes e futuras (FIKSEL et al.,

2012).

Do mesmo modo, segundo Mikhailova (2004), a sustentabilidade se relaciona ao

consumo que não provoca degradação dos estoques do capital total, representado pela soma

do capital material (manufaturado), do capital humano e do capital natural.

Assim é que têm surgido, ao longo dos anos, movimentos que definem objetivos

de domínio ambiental a serem atendidos em vários níveis, tais como: limitar as mudanças

climáticas e aumentar a utilização de alternativas energéticas mais limpas; enfrentar as

ameaças à saúde pública; adotar modelos de gestão dos recursos naturais mais adequados e
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responsáveis; melhorar o sistema de transporte e o ordenamento territorial; e adotar modelos

de consumo e de produção sustentáveis (OECD, 2002).

De acordo com Arscott (2004), para a indústria de petróleo e gás, o termo

desenvolvimento sustentável não deve ser usado para significar amanutenção da produção

de petróleo e gás indefinidamente. O termo deve se referir à sustentabilidade da existência

humana, onde se procura equilibrar os capitais social, econômico e ambiental em um mundo

em constante mudança. O papel da indústria petrolífera, no desenvolvimento sustentável,

segundo Arscott (2004), deve estar relacionado ao atendimento das necessidades da

sociedade global, a um custo razoável, de forma segura e com um mínimo impacto negativo

ao meio ambiente, até que fontes de energia alternativas adequadas estejam disponíveis.

Ainda no entendimento de Arscott (2004), considerando que se tratam de

recursos não renováveis, não é possível sustentar a era dos hidrocarbonetos indefinidamente.

Segundo o autor nas últimas décadas o setor de petróleo e gás fez progressos significativos

nas áreas da responsabilidade social, segurança e proteção do meio ambiente. No entanto,

ainda tem mais para fazer, como atuar para melhorar o controle da poluição e a

interferênciana biodiversidade e nas mudanças climáticas globais. O sucesso dos programas

de responsabilidade social, desenvolvidos pelas companhias de petróleo, depende do grau de

comprometimento corporativo e da eficácia das ações, bem como das parcerias com outras

partes interessadas. Serão necessárias tecnologias e habilidades para lidar com

acomplexidade das questões que envolvem suas atividades que devem incluiro

desenvolvimento da capacidade de ouvir e negociar com os parceiros, incluindo governos,

ONGs e organizações comunitárias. O progresso dependerá da cultura adequada e dos

sistemas de valores do setor privado e das políticas dos governos. Por fim, Arscott (2004)

elenca as ações de responsabilidade das empresas de petróleo e gás em relação à

sustentabilidade, apresentadas a seguir:

1. Fornecer tecnologia, capital, pessoal treinado e organização para atender às

necessidades da sociedade de forma segura e econômica, até que outras fontes

alternativas de energia sejam  acessíveis.

2. Minimizar o impacto de suas operações no meio ambiente.

3. Contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas de trabalho decente.

4. Apoiar os objetivos sociais das comunidades onde operam.

5. Demonstrar um alto padrão ético.

A fim de acompanhar o desenvolvimento das ações de responsabilidade das

empresas de petróleo é necessária, portanto, a existência de uma ferramenta de apoio que
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poderá indicar os pontos em que há necessidade de maior atenção, de modo a garantir que o

meio ambiente e as comunidades estejam protegidas.

A partir da incorporação dos conceitos de desenvolvimento sustentável e

sustentabilidade, a preocupação passou a ser com o desenvolvimento dessas ferramentas de

monitoramento das ações das organizações no atendimento deste novo modo

dedesenvolvimento. No seu capítulo 40, artigo 40.4, a Agenda 21 (1992) estabelece que “os

indicadores comumente utilizados como o PIB e as medições dos fluxos individuais de

poluição ou de recursos não dão indicações adequadas de sustentabilidade”. Segundo a

Agenda 21:

os métodos de avaliação das interações entre diferentes
parâmetros setoriais ambientais, demográficos, sociais e de
desenvolvimento não estão suficientemente desenvolvidos e
que é preciso desenvolver indicadores do desenvolvimento
sustentável que sirvam de base sólida para a tomada de
decisões em todos os níveis e que contribuam para uma
sustentabilidade auto-regulada dos sistemas integrados de meio
ambiente e desenvolvimento.

Várias iniciativas de criação de indicadores de sustentabilidade foram

apresentadas, não existindo, porém, até os dias atuais, dentre os indicadores propostos,

aqueles que apresentem ampla aceitação. Entende-se que esta dificuldade envolve

controvérsias relativas ao conceito e àoperacionalidade dos indicadores propostos. Pode-se,

por exemplo, apontar para dificuldades metodológicas para se definir a unidade de

mensuração e o relacionamento entre os diferentes tipos de capital - físico, humano e natural

(JESINGHAUS, 1999).

2.2 ASPECTOS CONCEITUAIS E APLICAÇÕES DIVERSAS DE INDICADORES

2.2.1 Aspectos conceituais

A partir da referência, na Agenda 21 (1992), de indicadores de sustentabilidade

como ferramenta para aferição do desenvolvimento sustentável, várias iniciativas foram

lançadas com a intenção de definir metodologias que sugerem indicadores.

Em 1995, foi realizado o workshop Indicators for Sustainable Development for

Decision Making (GALLOPIN, 1996), com o intuito de melhorar a comunicação entre

definidores de políticas e cientistas, de forma a atingir um bom entendimento sobre

indicadores de sustentabilidade. Ao final desse encontro concluiu-se pela necessidade de
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criação de indicadores de sustentabilidade, como forma de alertar os tomadores de decisão

sobre as questões prioritárias, a orientação na formulação de políticas públicas mais

adequadas e a melhoria na comunicação e entendimento, que levem às ações em prol do

desenvolvimento sustentável.

O termo indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir,

apontar, anunciar, estimar. Os indicadores podem, portanto, comunicar ou informar a

respeito do progresso em direção a uma determinada meta, como, por exemplo, do

desenvolvimento sustentável, e também podem ser entendidos como um recurso que

proporciona melhor percepção de uma tendência ou fenômeno, que não seja imediatamente

detectável (HAMMOND et al., 1995).

McQueen e Noak (1988) tratam indicadores, como medidas que avaliam

informações relevantes a respeito de um fenômeno particular. Esta definição se assemelha

ao conceito de Holling (HOLLING, 1978) de que um indicador é uma medida do

comportamento do sistema, em termos de atributos expressivos e perceptíveis.

Segundo Tunstall (1992, 1994) é necessário que os indicadores sejam capazes de

avaliar condições atuais e tendências futuras; de promover a comparação entre lugares e

situações; de avaliar condições e tendências em relação às metas e aos objetivos; de prover

informações de advertência e de antecipar futuras condições e tendências do sistema. Por

fim, é importante ressaltar que os indicadores devem ser capazes de simplificar as

informações sobre fenômenos complexos para melhorar o processo de comunicação e a

tomada de decisão.

Gallopin (1996), afirma que os indicadores devem resumir ou simplificar

informações relevantes e devem proporcionar o entendimento de fenômenos que ocorrem e

que são importantes para a gestão sustentável.

Todos os conceitos de indicadores ressaltam a necessidade de conhecer bem o

sistema que se deseja controlar, a fim de que os indicadores selecionados reflitam aspectos

importantes da sua concepção. Assim, entende-se que a construção de um sistema de

indicadores de sustentabilidade aplicado a unidades de produção de petróleo offshore, deve

ser precedida da identificação de todos os componentes do sistema a ser avaliado, ou seja,

unidades de produção de petróleo e gás e suas instalações de apoio.

No ano de 1996, em Bellagio, na Itália, foram definidos os principais aspectos

relacionados à avaliação do desenvolvimento sustentável, que deram origem ao documento

conhecido como os Princípios de Bellagio (Figura 1). De acordo com Hardi e Zdan (1997)
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os princípios orientam a escolha e o projeto de indicadores, a sua interpretação e a

comunicação dos resultados obtidos.

Figura 1 - Princípios de Bellagio

Fonte: Adaptado de Hardi e Zdan, 1997

Os princípios de Bellagio encontram-se apresentados e comentados

sucintamente no Quadro 1.

Quadro 1 - Princípios de Bellagio

1- GUIA DE VISÃO E METAS
A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve:
·  Ser guiada por uma visão clara do que seja desenvolvimento sustentável e das metas que definam esta visão.
2- PERSPECTIVAHOLÍSTICA
A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve:
·  Incluir uma revisão do sistema todo e de suas partes.
·  Considerar o bem-estar dos subsistemas ecológico, social e econômico, seu estado atual, bem como sua
direção esua taxa de mudança, de seus componentes, e a interação entre as suas artes.
·  Considerar as consequências positivas e negativas da atividade humana de um modo a refletir os custos
ebenefícios para os sistemas ecológico e humano, em termos monetários e não monetários.
3- ELEMENTOS ESSENCIAIS
A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve:
·  Considerar a equidade e a disparidade dentro da população atual e entre as gerações presentes e futuras,
lidandocom a utilização de recursos, superconsumo e pobreza, direitos humanos e acessos a serviços.
·  Considerar as condições ecológicas das quais a vida depende.
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· Um sistema organizado que relacione as visões e metas dos indicadores e os critérios de avaliação.
·  Um número limitado de questões-chave para análise.
·  Um número limitado de indicadores ou combinação de indicadores para fornecer um sinal claro do progresso.
·  Na padronização das medidas quando possível para permitir comparações.
·  Na comparação dos valores dos indicadores com as metas, valores de referência, padrão mínimo e tendências.
6 - ABERTURA / TRANSPARÊNCIA (Openness)
A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve:
Construir os dados e indicadores de modo que sejam acessíveis ao público.
·  Tornar explícitos todos os julgamentos, suposições e incertezas nos dados e nas interpretações.
7- COMUNICAÇÃO EFETIVA
A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve:
·  Ser projetada para atender às necessidades do público e do grupo de usuários.
·  Ser feita de uma forma que os indicadores e as ferramentas estimulem e engajem os tomadores de decisão.
·  Procurar a simplicidade na estrutura do sistema e utilizar linguagem clara e simples.
8- AMPLA PARTICIPAÇÃO
A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve:
·  Obter ampla representação do público: profissional, técnico e comunitário, incluindo participação de jovens,
mulheres e indígenas para garantir o reconhecimento dos valores, que são diversos e dinâmicos.
·  Garantir a participação dos tomadores de decisão para assegurar uma forte ligação na adoção de políticas e
nosresultados da ação.
9 - AVALIAÇÃO CONSTANTE
A avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve:
·  Desenvolver a capacidade de repetidas medidas para determinar tendências.
·  Ser interativa, adaptativa e responsiva às mudanças, porque os sistemas são complexos e se
alteramfrequentemente.
·  Ajustar as metas, sistemas e indicadores com osinsights decorrentes do processo.
·  Promover o desenvolvimento do aprendizado coletivo e o feedback necessário para a tomada de decisão.
10 - CAPACIDADE INSTITUCIONAL
A continuidade na avaliação rumo ao desenvolvimento sustentável deve ser assegurada por:
·  Delegação clara de responsabilidade e provimento de suporte constante no processo de tomada de decisão.
·  Provimento de capacidade institucional para a coleta de dados, sua manutenção e documentação.
·  Apoio ao desenvolvimento da capacitação local de avaliação.
Fonte: Hardi e Zdan, 1997

Os princípios de Bellagio foram definidos com base em quatro aspectos da

avaliação da sustentabilidade. O princípio 1 se baseia na necessidade da definição de metas a

serem alcançadas para atingir a sustentabilidade e orientar as tomadas de decisão.

Nos princípios de 2 a 5 observam-se aspectos referentes aos critérios

(perspectiva holística, elementos essenciais, escopo adequado e foco prático) que devem ser

considerados num processo de avaliação da sustentabilidade de um dado sistema.

Já os princípios 6 a 8 abordam as questões-chave da avaliação (transparência,

comunicação e ampla divulgação), enquanto os princípios 9 e 10 tratam da necessidade da

revisão de um processo de avaliação, que deve ocorrer como forma de proporcionar ajustes

em função de fatores como mudanças na composição do sistema (VAN BELLEN, 2002).

Ainda segundo van Bellen (2002), o processo de avaliação do desenvolvimento

sustentável deve ser orientadopelas atividades causadoras de interferência tanto no meio

ambiente, quanto na economia local e global e nos indivíduos. Deverão ser consideradas
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também as alterações ocorridas nos ecossistemas, na economia e na sociedade, nos recursos

reversíveis e não reversíveis, bem como nas respostas do sistema político, levando em conta

o alcance e o impacto destas ações.

Em relação às funções dos indicadores, Hardi e Barg (1997) afirmam que estes

podem ser divididos em dois grupos: indicadores sistêmicos e indicadores de desempenho.

Os indicadores sistêmicos, também ditos descritivos, descrevem medidas para diferentes

questões que caracterizam o ecossistema e o sistema social e comunicam as informações

mais relevantes para os tomadores de decisão. Indicadores sistêmicos estão fundamentados

em referenciais técnicos. Os indicadores de desempenho são ferramentas para comparação,

que incorporam indicadores descritivos e referências a um objetivo político específico. Eles

fornecem aos tomadores de decisão informações sobre o grau de sucesso na realização de

metas locais, regionais, nacionais ou internacionais. Estes indicadores são utilizados dentro

de diversas escalas, no campo da avaliação política e no processo decisório (VAN BELLEN,

2002).

Segundo van Bellen (2004), é possível identificar algumas funções dos

indicadores, tais como a função analítica, de interpretar os dados de um sistema, agrupando-

os em matrizes ou índices. Pode-se também identificar a função de comunicação, já que

informam aos tomadores de decisão e auxiliam na redefinição de metas, orientando em

como alcançá-las. Possuem ainda a função de aviso e mobilização, que possibilitam a

elaboração e a publicação de relatórios e outras publicações, além de possuírem também a

função de coordenar todo o sistema.

Apesar da existência de várias ferramentas destinadas à avaliação da

sustentabilidade, existem elementos que ainda não estão contemplados, como por exemplo,

o caráter multidimensional do desenvolvimento sustentável, a complexidade da agregação

de variáveis que, nem sempre possuem relação entre si, a transparência, muitas vezes, não

evidente dos indicadores, o tipo de processo de decisão envolvido e a existência de

julgamentos subjetivos de valor (VAN BELLEN, 2004).

A utilização de indicadores no contexto internacional, nacional, regional ou

local, representa uma forma de monitoramento de complexos sistemas, que causam

interferências no meio ambiente e na sociedade, implicando, portanto, na necessidade do seu

controle, a fim de que possam ser evidenciados elementos importantes da preservação

davida naquela região (VAN BELLEN, 2004).

Para Hardi e Barg (1997), medidas adequadas que possibilitem a visualização

das ações em direção ao desenvolvimento sustentável são indispensáveis, a fim de torná-lo
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operacionalmente viável. Para esses autores, estas medidas ajudam na tomada de decisão a

respeito de objetivos e metas e na avaliação de como o desenvolvimento sustentável está se

processando, de modo a adequar ou desenvolver políticas públicas e emitir respostas

necessárias às novas realidades. Os indicadores podem fornecer uma base empírica e

quantitativa para a avaliação do desempenho ambiental e socioeconômico das atividades

empresariais e auxiliar nas análises comparativas ao longo do tempo, oferecendo uma

oportunidade de encontrar novas correlações entre estas e o conceito de desenvolvimento

sustentável aplicado.

Segundo Carvalho et al. (2011) os indicadores de sustentabilidade são

ferramentas utilizadas para auxiliar o monitoramento da implementação do desenvolvimento

sustentável, sendo a sua principal função fornecer informações sobre o estado das diversas

dimensões (ambientais, socioeconômicas, culturais, institucionais, dentre outras) que

compõem o desenvolvimento sustentável do sistema, na sociedade.

Entende-se, portanto, que os indicadores de sustentabildiade, devem ser

"medidos" em um sentido amplo, com a utilização de técnicas de aferição quantitativas e

qualitativas. As dificuldades da construção de um sistema de indicadores de sustentabilidade

adequado referem-se à seleção dos aspectos relevantes a serem avaliados, à interpretação

que se deseja aferir e à falta de disponibilidade de dados para a aferição.

Segundo Gallopin (1996) a interpretação do significado de um indicador

dependerá de como ele é mensurado, ou seja, se a medida é aplicada com base em um

determinado período de tempo, ele pode determinar uma tendência do fenômeno associado

ao indicador. Portanto, nesse caso, há necessidade de estabelecimento de um valor de

referência, que poderá ser o valor desejável ou tolerável. Dessa forma, a ideia é estabelecer

um valornumérico para a sustentabilidade, que será obtido na comparação com o valor de

referência e que dará significado ao indicador.

De acordo com Gallopin (1996) sistemas de indicadores de desenvolvimento

sustentável devem seguir requisitos universais tais como: indicadores deverão

sermensuráveis (ou observáveis); deve-se contar com a disponibilidade dos dados; definição

de metodologia para a coleta e processamento dos dados, bem como para a construção dos

indicadores, limpa, transparente e padronizada; utilização de meios para construção e

monitoramento dos indicadores disponíveis, incluindocapacidade financeira, humana e

técnica; definição de indicadores ou grupo de indicadores financeiramente viáveis e de

aceitação política no nível adequado, pois indicadores não legitimados pelos tomadores de

decisão são incapazes de influenciar decisões.
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Indicadores essenciais nem sempre são óbvios e, uma vez que destinado a

sistemas complexos, é necessário entender o funcionamento e as interações do sistema, a fim

de que se possa definir um conjunto de indicadores que seja capaz de avaliar o significado

do estado atual do sistema e a sua viabilidade. Esta aprendizagem da definição de

indicadores algumas vezes pode ser intuitiva, informal ou subconsciente como, por exemplo,

quando uma mãe aprende a reconhecer e a responder aos sinais de seu bebê recém nascido,

ou um agricultor, que aprende a reconhecer os sinais dos animais, das plantas e dos solos

sob seus cuidados. A aprendizagem intuitiva, no entanto, não é suficiente para lidar com

sistemas complexos, como os sistemas de produção e a economia. Esses sistemas exigem

instrumentos específicos que forneçam informações essenciais aos responsáveis pelo seu

desempenho, como indicadores de velocidade do ar, medidores de pressão e temperatura,

indicadores do custo de vida e de emprego ou o índice Dow Jones. Muitas vezes, os

indicadores essenciais para um sistema serão definidos com base em um modelo mental do

sistema e dos processos por ele realizados (BOSSEL, 1999). Assim, para definir os

indicadores adequados para unidades de produção de petróleo offshore, serão levantados

todos os componentes do sistema e as suas interações com a sua área de influência.

Segundo Curi (2013), dentre as características essenciais aos indicadores quanto

à sua mensurabilidade, podem ser destacadas:

- mensurabilidade/comparabilidade, relacionada à objetividade e não

subjetividade dos indicadores;

- rastreabilidade/reprodutibilidade/fidedignidade o que significa que indicadores

devem ser replicáveis e verificáveis de forma a permitir a validação dos seus valores;

- facilidade de atualização, ou seja, os dados para a aferição dos indicadores

devem ser de fácil acessibilidade, de baixo custo, tempestivos e de fácil calibração;

- sensibilidade, que está relacionada à facilidade de refletir mudanças

significativas;

- transparência, ou seja, os indicadores devem ser aferidos por meio de métricas

bem definidas e com transparência;

- robustez, que está relacionada à propriedade de ser insensível a pequenas

mudanças de forma a não dar origem a interpretações contraditórias; e

- suficiência/representatividade/cobertura, o que significa que o indicador deve

descrever o aspecto a ele relacionado.
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2.2.2 Indicadores de Sustentabilidade

As discussões científicas sobre indicadores de sustentabilidade iniciarampor

meio do documento intitulado "Is growth obsolete?", publicado em 1972, no Economic

Research: Retrospect and Prospect, do National Bureau of Economic Research (NBER),

dos Estados Unidos, por Nordhaus e Tobin.

No documentoos autores demonstram a preocupação com o modelo de

desenvolvimento econômico até então estabelecido, referindo-se à afirmativa do ecólogo

Paul Ehrlich de que se deve buscar um estilo de vida, focado na liberdade e felicidade do

indivíduo e não na conquista de um elevado Produto Nacional Bruto (PNB).

A ideia de Nordhaus e Tobin (1972) era de demonstrar que o progresso indicado

por medidas da contabilidade nacional convencional (como PNB ou PIB) não deixaria de

existir, mesmo sendo substituído por um índice orientado para o bem-estar. E com isso, por

meio de alterações no método de cálculo do produto interno ou nacional, chegaram à

construção de uma "Medida de Bem-estar Econômico" (MEW, sigla em inglês Measure of

Economic Welfare), que é uma antecessora das medidas de bem-estar que se baseiam em

índices macroeconômicos e que adicionam outros valores avaliados em termos monetários.

Foi ainda definida pelos mesmos autores a Measure of Economic Welfare –

Sustainable (MEW-S), na qual compararam os resultados obtidos para a medida de bem-

estar econômico (MEW) com os dados sobre o produto líquido (NNP, na sigla em inglês Net

National Product), em vez de compará-los ao PNB (GNP, na sigla em inglês Gross National

Product). Esta, portanto, pode ser considerada a iniciativa pioneira de correção do PNB ou

PIB para se chegar a uma medida da sustentabilidade do desenvolvimento (VEIGA, 2010).

Somente em 1989, foi desenvolvido o novo Índice de Bem-estar Econômico

Sustentável (ISEW, do inglês Index of Sustainable Economic Welfare), a partir da

contribuição do economista ecológico Herman E. Daly, para integrar externalidades

ambientais e sociais no cômputo do bem-estar nacional. Esse novo índice teve grande

repercussão e foi aplicado em países como Canadá, Alemanha, Reino Unido, Escócia,

Áustria, Holanda, Suécia, Chile, Itália, Austrália e Tailândia. Posteriormente, em 2004, o

ISEW se transformou no Indicador de Progresso Genuíno (GPI, da sigla em inglês Genuine

Progress Index), desenvolvido por Daly e Cobb Jr. (1989), considerado o PIB Verde.

Segundo Veiga (2010), tanto o ISEW quanto o GPI apresentam um problema a

respeito da valoração dos danos ambientais, dos ganhos de lazer e de trabalho doméstico ou
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voluntário que continuam a ocorrer de forma especulativa, por maior que seja o esforço dos

economistas e ecólogos.

Até este momento os índices desenvolvidos se baseavam em dados de

contabilidades nacionais usados para o cálculo do produto (seja ele interno ou nacional,

bruto ou líquido), com o intuito de chegar a um indicador de bem-estar econômico ou de

progresso genuíno, sem se referirem diretamente à sustentabilidade.

A partir de 1995, novos rumos foram seguidos na tentativa de mensurar o grau

de sustentabilidade do processo socioeconômico e o grau da qualidade de vida deste

decorrente (VEIGA, 2010). Esse esforço direcionou as iniciativas em abordagens tais como

a criação de coleções de índices ou painéis e nos índices compostos ou sintéticos.

A ideia alimentada por Lawn (2006) era montar consórcios de indicadores, de

forma que um indicador de bem-estar fosse utilizado de forma associada com outro de foco

mais direcionado na pressão sobre os recursos, por exemplo. No entanto, segundo Bossel

(1999) a agregação de indicadores apesar de aparentemente solucionar, pode se tornar

questionável, uma vez que agrega unidades diferentes de diversos aspectos, como faz o

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Em resposta às deficiências de indicadores agregados, alguns pesquisadores

preferem usar um conjunto de indicadores que cubra a problemática sob investigação.

Bossel (1999), faz críticas a esses sistemas de indicadores, apontando falhas

como: (1) são derivados ad hoc, ou seja, para atendimento a um determinado propósito, sem

uma estrutura teórica dos sistemas, que possa refletir a operação e a viabilidade do sistema

na sua totalidade; (2) refletem a experiência específica e o interesse da pesquisa de seus

autores; e (3), que é uma consequência das anteriores, são excessivamente robustos em

alguns aspectos, deixando de contemplar outros também importantes aspectos.

As coleções de indicadores ou painéis (dashboards) são muito heterogêneas e,

para Veiga (2010), nem podem ser considerados indicadores.

O Painel de Sustentabilidade ou Dashboard of Sustainability (DS) combina

diversos indicadores, que, apresentados isoladamente, mostram apenas a situação do tema

que representam individualmente. Surgiu em 1999, a partir da parceria entre o Consultative

Groupe of Bellagio Fórum for Sustainable Development.

O Barômetro de Sustentabilidade (BS) avalia a situação do local em relação ao

desenvolvimento sustentável, e permite comparar as condições socioeconômicas e do

ambiente físico-biótico (KRONEMBERGER et al.,2008). O BS foi desenvolvido a fim de
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avaliar os componentes ambientais e sociais do desenvolvimento sustentável,

simultaneamente.

Os painéis ou sistemas de indicadores são úteis em pelo menos dois aspectos.

Primeiro, eles são um passo inicial em qualquer análise de sustentabilidade, que por sua

natureza é altamente complexa e, portanto, requer um esforço para estabelecer uma lista de

variáveis relevantes. O segundo aspecto está relacionado ao fato de que a sustentabilidade

considera que o bom desempenho em algumas dimensões pode compensar o baixo

desempenho em outras. No entanto, essas ferramentas apresentam fragilidades em função da

sua heterogeneidade. A maioria dos indicadores não possui vínculos causais, não existe

clareza da sua relação com a sustentabilidade e nem são definidas hierarquias entre os

indicadores aplicados. Também recebem críticas como instrumentos de comunicação, por

não permitirem comparações de desempenho socioeconômico ao longo do tempo ou entre

paísesou empresas avaliados (STIGLITZ et al., 2009).

A Pegada de Carbono é considerada por Stiglitz et al. (2009) uma metodologia

menos abrangente, no entanto mais rigorosamente definida, e parece mais adequada por se

tratar de uma medida mais claramente física de ações que não dependem de pressupostos

específicos sobre produtividade ou de um fator de equivalência. No que diz respeito às

comunicações, a Pegada de Carbono é capaz de enviar informações sobre a capacidade de

absorção do planeta.

Ainda na categoria de indicadores compostos apresenta-se o Índice de

Sustentabilidade Ambiental (ESI, sigla do inglês Environmental Sustainability Index) e o

Índice de Desempenho Ambiental (EPI, do inglês Environmental Performance Index),

construídos por pesquisadores das Universidades de Yale e Colúmbia, em 2005. O ESI é

composto por 76 variáveis enquadradas em cinco dimensões, das quais derivam 21

indicadores. Já o EPI se baseia na medição do desempenho do país em relação a um objetivo

estabelecido por acordo internacional, normas nacionais ou por o consenso científico

(BOHRINGER e JOCHEM, 2007). Esses indicadores recebem críticas em função da

associação de variáveis de caráter objetivo com outras subjetivas.

Com relação aos indicadores focados na pressão humana sobre os recursos

naturais, pode-se citar a Pegada Ecológica (Ecological Footprint), que mede a área total de

terra necessária para manter as demandas de alimentos, água, energia e lixo por pessoa, por

produto ou por cidade, e, segundo Bossel (1999), é um ótimo indicador do resumo dos

principais impactos ambientais da atividade econômica, mas não contempla aspectos da

dimensão social do desenvolvimento sustentável.
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A Pegada Ecológica foi proposta inicialmente por Wackernagel e Rees (1997) e

tem sido recomendada pelo Global Footprint Network, pelo Redefining Progresse também

pelo WWF, que publica as atualizações em seu relatório anual Living Planet Report.

No entanto, segundo Stiglitzet al. (2009), no Relatório da Comissão sobre a

Medição do Desempenho Econômico e do Progresso Social (Report by The Commission on

the Measurement of Economic Performance and Social Progress), esse indicador apresenta

incoerências metodológicas, não aferindo bem a biocapacidade, uma vez que considera o

rendimento observado ao invés do rendimento sustentável. Há deficiências também nos

métodos de cálculos referentes às áreas construídas, às áreas florestais e à pesca. É preciso

observar que o indicador ignora a ameaça à sustentabilidade resultante do esgotamento de

recursos não renováveis (por exemplo, petróleo): as consequências para a sustentabilidade

são tratadas apenas a partir do ponto de vista de assimilação de resíduos e não de uma

análise baseada na dinâmica de depleção dos recursos.

No entendimento da Comissão sobre a Medição do Desempenho Econômico e

do Progresso Social (2009), isso significa que, na melhor das hipóteses, a Pegada Ecológica

poderia ser um indicador de não-sustentabilidade instantânea a nível mundial.

A contribuição importante do estudo desenvolvido pela Comissão foi o destaque

para a necessidade da distinção entre o que é medir desempenho econômico e o que é medir

qualidade de vida ou bem-estar e ainda, o que é medir a sustentabilidade do

desenvolvimento.

Importante ter em mente, portanto, que bons indicadores devem fornecer

informações essenciais sobre a viabilidade de um sistema e sua tendência a mudanças, além

de informar sobre como isso favorece ou não o desenvolvimento sustentável do sistema

como um todo.

A literatura apresenta uma abundante diversidade de indicadores propostos ao

longo dos anos, sendo alguns muito abrangentes, enquanto outros são mais específicos.

Alguns podem ser facilmente relacionados tanto com o desenvolvimento, quanto com

asustentabilidade. Por exemplo, a alfabetização é importante tanto para o bem-estar atual

como para o crescimento futuro, mas outros se relacionam apenas com o desenvolvimento

atual ou com a sustentabilidade a longo prazo.

Muitos modelos de sistemas de indicadores de sustentabilidade foram

desenvolvidos por organismos governamentais, não governamentais, pesquisadores e

universidades em todo o mundo, ao longo dos anos, como resultados de conferências e

outras iniciativas, com o intuito de avaliar a sustentabilidade de países, regiões e municípios.
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Usando as palavras de Albert Einstein, os conjuntos de indicadores devem ser

tão simples quanto possível, no entanto, não devem ser simplistas. Ou seja, um sistema

complexo não pode ser avaliado por um único indicador. Segundo Bossel (1999) um único

indicador, como o PIB, não contempla todos os aspectos vitais do desenvolvimento

sustentável.

Uma das questões levantadas para a definição de medições adequadas da

sustentabilidade é a de que a abordagem deve envolver a coleta e ordenação de uma série de

indicadores que tenham relação direta ou indireta com o progresso socioeconômico e sua

durabilidade. Nas últimas décadas, as Nações Unidas incentivaram organizações

internacionais a atenderem ao apelo apresentado no capítulo 40 da Agenda 21, a respeito do

desenvolvimento de indicadores que possam medir de forma quantitativa ações e realizações

dos países signatários do documento em direção ao desenvolvimmento sustentável. Outras

iniciativas internacionais para a construção de instrumentos de desenvolvimento sustentável

foram tomadas pela OECD e pela Eurostat. Iniciativas locais também apareceram sendo

algumas baseadas no impulso dado inicialmente pela Agenda 21.

2.3 DESAFIOS DA SELEÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

Um dos maiores desafios do desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade

é a dificuldade de medir a sustentabilidade com apenas um indicador, uma vez que a

sustentabilidade envolve um conjunto de fatores (econômicos, sociais, ambientais, culturais

e institucionais) e todos eles devem ser contemplados simultaneamente pelos indicadores

que irão aferir a sustentabilidade de um determinado sistema. Dessa forma, para avaliar a

sustentabilidade deve-se ter em mente sempre um conjunto de indicadores, que deverão ser

selecionados adequadamente (MARZALL e ALMEIDA, 2000).

A existência de várias metodologias para a medida da sustentabilidade pode ser

considerada uma desvantagem, na medida em que transmitem mensagens amplamente

divergentes, o que leva os tomadores de decisão a confusões a respeito das medidas a serem

recomendadas. Isto leva a duas questões que devem ser respondidas a fim de se encontrar a

melhor metodologia de medição da sustentabilidade: 1. o que realmente se quer medir? 2.

quais os principais obstáculos para se obter esta medida (SINGH et al. 2012)?

Segundo o entendimento de Bossel (1999), um indicador que vise a medida do

que pode ser consumido em termos de recursos naturais, sem causar o seu declínio, não

informará claramente se essa é uma tendência sustentável. A fim de medir a
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sustentabilidade, segundo o autor, é necessária a comparação entre produção e consumo.

Desta forma, o indicador adequado deverá incorporar a medida de bem-estar com a

renovação ou com a exaustão dos ativos ambientais. O argumento para esta premisssa é o de

que a capacidade das gerações futuras de atender padrões de bem-estar, pelo menos iguais

aos nossos, depende da disponibilização do estoque de recursos importantes para o bem-

estar futuro. Outra questão apresentada é: será a capacidade das medidas subjetivas definidas

hoje, considerando a nossa configuração ecoambiental atual, capazes de serem usadas para

prever avaliações das gerações futuras em ambientes ecoambientais que podem se tornar

muito diferentes? A geração futura pode tornar-se muito sensível à escassez relativa de

alguns bens ambientais que hoje não representam grande atenção por serem ainda

relativamente abundantes. Isso implica na necessidade de pensar em como incorporar

preferências individuais aos índices de sustentabilidade, o que depende de como certos

entendimentossão levados em consideração nas medidas de bem-estar atual (STIGLITZ et

al., 2009).

Outra fonte de complexidade de medição da sustentabilidade apontada por

diversos autores é a sua dimensão global. É importante identificar os limites do PIB como

indicador do desempenho econômico e do progresso social, e considerar que são necessárias

informações adicionais para a definição de indicadores mais adequados do progresso social e

ambiental. A escolha entre promover o PIB e proteger o meio ambiente pode ser equivocada,

caso se considere que a degradação ambiental já é adequadamente incluída na medida de

desempenho econômico (LABUSCHAGNEA et al., 2005).

Vários indicadores ambientais já se encontram definidos e disponíveis. Alguns

deles referem-se às pressões de atividades econômicas sobre o meio ambiente (como os

indicadores das emissões), outros se referem a ações dos serviços públicos e privados e

também da sociedade à degradação ambiental (como gastos com programas ambientais) e

outros ainda são relacionados ao estado atual da qualidade ambiental (como a qualidade do

ar). A principal função desses indicadores é apoiar a definição e implementação de políticas

ambientais e o acompanhamento das mudanças ambientais, como parte de estratégias

ambientais, planos, programas e orçamentos. Na dimensão social existe uma fragilidade

decorrente das medidas de conexões sociais ainda serem pouco confiáveis e muito escassas.

Além disso, o papel das associações é diferente entre os países, sendo assim, medidas de

densidade organizacional geralmente não são boas medidas de conexões sociais, apesar de

seu uso frequente para esse propósito. Medir conexões sociais vai além de medir aspectos

particulares e devem incluir temas tais como: agregação social, confiança social; isolamento
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social; disponibilidade de apoio social;engajamento no trabalho; engajamento religioso;

amizade, religião ou classe social (STIGLITZ et al., 2009).

O triple bottom line da sustentabilidade é ponto comum entre muitos autores, onde é

aceito o pensamento de que o desenvolvimento sustentável deve englobar, no mínimo, as

dimensões ambientais, sociais e econômicas. Existem ainda propostas de aperfeiçoamento

do conceito que propõem os capitais natural, humano, social, fabricado e financeiro, como

proposto por Parkin et al. (2003), ou a sugestão do Mining, Minerals and Sustainable

Development (MMSD, 2002) de que a governança deve ser adicionada como a quarta

dimensão do desenvolvimento sustentável.

O reconhecimento de que as dimensões ambientais, sociais e econômicas estão

interligadas leva os autores à conclusão de que a busca do desenvolvimento sustentável

exige que as ligações e interdependências das três dimensões sejam consideradas e que

sejam reconhecidos os impactos em todas elas, de forma comparável, a fim de se indentificar

compensações que possam ocorrer (ABAZA, 2003).

De acordo com Glasson (1999), as compensações constituem um dilema para os

tomadores de decisão, uma vez que é difícil avaliar compensações entre dimensões

diferentes, sendo um fator de complicação nessa avaliação, adefinição da categoria dos

impactos sociais, isto é, avaliar se são positivos ou negativos, uma vez que não são

consistentes em toda a comunidade. Estas compensações não podem ser definidas com

precisão pois estão sujeitas a julgamentos de valor, e as pessoas podem mudar de opinião ao

longo do tempo (BURDGE e VANCLAY, 1996).

2.3.1 Seleção de Indicadores de Sustentabilidade para empresas

Para Azapagic (2004) o grande número de indicadores existentes e a sua

heterogeneidade causam duas limitações preocupantes, que são: não permitir a realização de

benchmarking entre empresas, e, consequentemente, a dificuldade de medir e avaliar o

desempenho ambiental relativo das empresas.

As companhias de petróleo e gás, por força do apelo mundial  e da consciência

das implicações ambientais de suas operações, atenderam às demandas do mercado com

relação a sustentabilidade de suas atividades, por meio do uso de indicadores para medir seu

progresso na adoção de práticas de benefícios ambientais e sociais. Os indicadores utilizados

refletem os efeitos negativos das atividades de petróleo e gás em sistemas naturais, incluindo

seres humanos, ecossistemas, solo, ar e água (FRANK et al., 2016).
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No entanto, até o presente momento, o uso de indicadores de sustentabilidade

por companhias de petróleo e gás é voluntário e heterogêneo, não permitindo o

monitoramento dos seus impactos no meio ambiental e socioeconômico, nem a comparação

entre os desempenhos das empresas, mesmo que de um mesmo segmento. Essa incapacidade

de benchmarking não permite a identificação do estágio de maturidade da sustentabilidade

ambiental da empresa relativamente à média da indústria (FRANK et al., 2016). Acrescenta-

se ainda que os indicadores adotados pela indústria do petróleo possuem caráter corporativo

e não proporcionam a identificação do grau de sustentabilidade de cada segmento da

corporação.

A fim de diminuir as diferenças entre as informações de sustentabilidade

fornecidas pelas empresas, várias organizações globais apresentam metodologias e diretrizes

para a divulgação das ações de sustentabilidade, por meio de relatórios de sustentabilidade, a

exemplo da Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES); Public

Environmental Reporting Initiative (PERI); Federation des Experts Comptables Europeens

(FECE); Fondaziona Eni Enrico Mattei (FEEM). Estas iniciativas, apesar de louváveis,

apresentavam lacunas, uma vez que apontavam apenas para o relato de ações de interesse

ambiental. Mais tarde, em 1997, a CERES juntamente com o United Nations Environmental

Program (UNEP) desenvolveram a Global Reporting Initiative (GRI), com o intuito de

padronizar os relatórios de sustentabilidade corporativos, quando foram acrescentados

indicadores das dimensões econômica e social, além da ambiental. De acordo com a própria

GRI (2015), as suas diretrizes se aplicam a empresasque desenvolvem atividades de

exploração, extração, produção, refinação e transporte de petróleo e gás, sendo apresentados

14 indicadores específicos para este setor, sem, no entanto, ser aplicado especificamente

cada indicador para cada segmento empresarial. Existe ainda adiretriz da International

Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), do American

Petroleum Institute (API) e da International Association of Oil and Gas Producers (IOGP),

denominada "Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability Reporting",

baseada nas diretrizes da GRI e adotada por algumas companhias do setor petrolífero.

Segundo Ediger et al. (2007) o primeiro passo para o desenvolvimento de um

índice é a definição do seu escopo. Ediger e colaboradores (2007) propuseram um índice

para medir a sustentabilidade dos combustíveis fósseis dos países, definindo como escopo os

combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão. Os autores definiram também que o

índice abordaria as três dimensões básicas da sustentabilidade da produção de energia:

dependência de fontes estrangeiras, depleção de fontes domésticas e degradação ambiental.
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Infante et al. (2013) estudaram a necessidade de criação de indicadores para o

setor de petróleo e gás, e apresentaram uma proposta de análise dos desempenhos

econômico, social e ambiental das empresas de petróleo e gás, por meio da técnica multi-

critérios ELECTRE III. No seu estudo, os autores analisaram indicadores das três

dimensões, de cinco empresas globais (Petrobras, British Petroleum, Royal Dutch Shell,

Exxon Mobil e Chevron), dos anos de 2005 a 2011. Os resultados apresentam uma análise

ampla e detalhada dos comportamentos das empresas estudadas, que permitiu a apresentação

do ranking de desempenho de sustentabilidade. No entanto, segundo Frank et al. (2016)

apesar desta proposta fornecer uma importante contribuição para a literatura, o uso da

técnica ELECTRE III apresenta procedimento que dificultará a entrada de empresas novas

ou adicionais no processo avaliativo em outras comparações. Além disso, ainda na opinião

de Frank e colaboradores (2016) as recomendações apresentadas no estudo de Infante et al.

(2013) refletem preocupações com a análise de dados e com a replicação de procedimentos,

mas não contemplam aspectos logísticos, como a coletados dados e o que fazer quando as

empresas deixam de relatar algum(ns) indicador(es). Para Frank et al. (2016) um sistema de

indicadores deve incluir indicadores associados aos impactos da indústria analisada, permitir

comparação entre diferentes empresas do mesmo segmento (por exemplo, petróleo e gás) e

ainda facilitarem a realização da sua própria análise de benchmarking.

A abordagem sistemática integral é necessária para a definição de indicadores e

suas métricas (BOSSEL, 1999), a fim de garantir que todos os aspectos relevantes

relacionados com o sistema que se deseja medir estejam considerados, e também para se

definir uma metodologia bem estruturada e que seja fácil de utilizar. Para isso, antes de

desenvolver a metodologia e selecionar os indicadores, é necessário definir claramente o que

se deseja atender em termos do conceito do desenvolvimento sustentável (SINGH et al.,

2012).

Os indicadores devem ter a capacidade de concentrar e resumir a complexidade

do meio ambiente para uma quantidade de informações significativas compreensíveis e

gerenciáveis (GODFREY e TODD, 2001). Devem ser capazes de visualizar fenômenos e

antecipar tendências, simplificando, quantificando e comunicando informações complexas

de forma mais simplificada.

De acordo com Lancker e Nijkamp (2000), "o valor absoluto de um indicador

não diz nada sobre sustentabilidade, a menos que seja dado um valor como  referência".

Ainda segundo Lundin (2003) e Berke e Conroy (2000) os indicadores devem:
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 Antecipar e avaliar condições e tendências.

 Fornecer informações de alerta antecipadas a fim de evitar problemas

econômicos e danos ambientais e sociais.

 Auxiliar na formulação de estratégias e na comunicação de idéias.

 Apoiar a tomada de decisões.

A OECD propõe uma estrutura para a definição de indicadores, baseada no

princípio de que as atividades humanas exercem “pressões” sobre o meio ambiente,

alterando as suas características (quantidade e qualidade dos recursos naturais, ou seja, o

“estado”) e, por sua vez, a sociedade responde a essas mudanças por meio de políticas

públicas setoriais (“resposta”) que fornecerão feedback às pressões exercidas pelas

atividades econômicas. Esta estrutura, denominada Pressão-Estado-Resposta (P-E-R), está

ilustrada na Figura 2.

O modelo da OECD foi aperfeiçoado pela European Environment Agency (EEA) e

pela European Statistics Agency (EUROSTAT), em 1997, que incluiu mais dois aspectos à

estrutura do modelo anterior, resultando no novo modelo: Forçamotriz-Pressão-Estado-

Impacto-Resposta (FPEIR), apresentado na Figura 3, que mostra também as conexões entre

os 5 aspectos do modelo.

Figura 2 - Pressão-Estado-Resposta

Fonte: adaptado de OECD, 1993
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Figura 3- Modelo F-P-E-I-R

Fonte: adaptado de Smeets e Weterings, 1999

A Agenda 21 publicou uma lista de cerca de 140 indicadores,que englobam

aspectos sociais, econômicos, ambientais e institucionais do desenvolvimento sustentável

(ONU, 1992). O sistema de indicadores de sustentabilidade criado, tinha o intuito de avaliar

o progresso dos governos em direção aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Um

fluxograma hierárquico desse sistema é mostrado na Figura 4.

Singh et al. (2009) apresentam duas metodologias de avaliação da

sustentabilidade, uma utilizada por economistas e outra por pesquisadores de outras áreas. A

primeira faz uso do método de agregação monetária, enquanto a outra utiliza indicadores

físicos.

Figura 4 - O Sistema de indicadores de sustentabilidade proposto pela Comissão para o
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (UNCSD)

Fonte: Labuschagne, et al., 2005
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Devem ser consideradas as seguintes dimensões gerais de medida para a

classificação e avaliação de indicadores, segundo Singhet al. (2009):

 Qual aspecto da sustentabilidade o indicador mede?

 Quais são as técnicas/métodos empregados para a construção do índice

quantitativo/qualitativo, subjetivo/objetivo, cardinal/ordinal,

unidimensional/multidimensional?

 O indicador compara a medida de sustentabilidade: (a) através do espaço ou tempo, e

(b) de forma absoluta ou relativa?

 O indicador mede a sustentabilidade em termos de entrada ou saída?

 Existe clareza e simplicidade em seu conteúdo, propósito, método, aplicação

comparativa e foco.

 Existe disponibilidade de dados para os vários indicadores em tempo e espaço.

 O indicador tem flexibilidade para permitir a mudança, finalidade, método e

aplicação comparativa.

No entendimento de Singh et al. (2009) o indicador pode também ser definido a

partir da combinação de vários aspectos, desde que este processo seja realizado com base em

teoria, análise empírica, recurso intuitivo ou uma combinação destes. Os indicadores

compostos são úteis para os casos em que sub-indicadores não possuam uma unidade de

medida significativa comum e não exista uma forma óbvia de ponderação dos mesmos,

sendo necessária a definição clara de quais sub-indicadores são relevantes para o fenômeno

a ser medido.

Outra premissa importante é a disponibilidade de dados de qualidade para a

medição dos indicadores, sem o que o indicador não poderá ser medido e sua definição se

tornará sem sentido.

É necessário também que os indicadores sejam multidisciplinares e que exista

interconexão entre os indicadores das distintas dimensões que compõem o sistema de

indicadores, ou seja, devem existir vínculos, sinergia e transversalidade entre os indicadores

e estes devem ainda incorporar simultaneamente várias dimensões do desenvolvimento

sustentável, a fim de que, analisadas em seu conjunto, possam apresentar as principais

tendências e  causas relacionadas aos problemas de sustentabilidade (TAYRA e RIBEIRO,

2006).
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2.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA

A indústria do petróleo e gás é responsável pelo fornecimento da maior parte da

energia atualmente em uso no mundo, com reconhecida importância no cenário global,

conforme mostra a Figura 5. A tendência mundial é de domínio da participação do setor de

petróleo e gás natural com mais de 50% da energia ofertada no ano de 2013, que semantém

nas projeções da Agência Internacional de Energia para o ano de 2040.

Figura 5 - Oferta de energia no mundo em 2013 e projeções para 2040

Fonte: International Energy Agency (IEA), 2016

No mundo inteiro as empresas procuram atuar com responsabilidade de modo a

que suas atividades não causem impactos negativos ao meio ambiente ou que, pelo menos,

estes sejam minimizados. Nas nações mais industrializadas cada vez mais as companhias

incorporam a sustentabilidade nos seus negócios, uma vez que acreditam nos benefícios que

podem obter da adoção de ações que visam à redução da poluição das suas atividades

(HART e AHUJA, 1996).

No 3º mundo, a demanda pela implementação do conceito de sustentabilidade

vem crescendo consideravelmente em função da visão global de desenvolvimento

econômico (KUMAH, 2006).
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2.4.1 Global Reporting Initiative – GRI

Uma das ferramentas de relato da sustentabilidade mais usada pela indústria

petrolífera são as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI).

A GRI ajuda empresas, governos e outras organizações a entender e comunicar o

impacto das suas atividades em questões críticas de sustentabilidade, tais como mudanças

climáticas, direitos humanos, corrupção e muitos outros. A GRI foi pioneira na orientação de

elaboração de relatórios de sustentabilidade, desde o final da década de 1990, transformando

esta prática,  de eventual, para crescente entre a maioria das organizações. A GRI tem como

visão a criação de um futuro em que a sustentabilidade é parte integrante do processo de

tomada de decisões de cada organização e sua missão écapacitar os decisores em todos os

lugares, por meio de seus padrões de sustentabilidade, a agir em direção a uma economia e

mundo mais sustentáveis. A GRI possui um Comitê Diretor responsável pelo

desenvolvimento das diretrizes de elaboração dos relatórios. O escopo da proposta da GRI

foi ampliado para incluir questões sociais, econômicas e de governança, além das

ambientais, que formam a base das suas diretrizes (GRI, 2016).

Em junho de 2000 foi lançada a primeira versão do guia para elaboração dos

relatórios de sustentabilidade da GRI, em 2002 foi publicada a segunda versão e, em outubro

de 2006, foi lançada a terceira geração das diretrizes, orientada pelo conceito de

sustentabilidade, denominada GRI-G3. Finalmente, no ano de 2013, a GRI publicou a atual

versão G4 das diretrizes para o relato de sustentabilidade empresarial.

De acordo com Mamede (2013), as diretrizes da GRI têm limitações, uma vez

que o modelo sugerido se concentra na elaboração de relatórios de sustentabilidade, não

considerando o impacto dos aspectos relatados na gestão e na tomada de decisões. O

objetivo da comunicação se sobrepõe aos resultados internos de medição e análise de

desempenho. Finalmente o autor conclui que os indicadores medem principalmente aspectos

qualitativos e positivos, não apoiando a análise de não-conformidade, custos ou perdas. Os

autores ainda apontam diversos problemas dos relatórios da GRI tais como distorção do

conceito de desenvolvimento sustentável adotado pelas diretrizes; não favorece uma visão

integrada de sustentabilidade empresarial; cria um conjunto de indicadores, ao invés de

induzir a mudança de pensamento empresarial com relação ao desenvolvimento sustentável.

A GRI (2013) baseia-se no princípio do triple bottom line, a ser contemplado na

avaliação do desempenho sustentável das organizações, por meio do atendimento aos
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indicadores que se subdividem em conteúdos acerca da governança, ética e integridade e os

denominados específicos que abrangem aspectos das dimensões econômica, ambiental e

social.

Para a GRI (2013) a dimensão econômica da sustentabilidade está relacionada

aos impactos da organização sobre as condições econômicas dos seus stakeholders e sobre

os sistemas econômicos em nível local, nacional e global (GARCEZ et al., 2015). A

dimensão ambiental refere-se aos impactos da organização nos sistemas naturais vivos e não

vivos, onde se incluem a água, o solo e o ar. A dimensão social, por sua vez, contempla os

impactos da organização sobre os sistemas sociais onde atua.

Segundo a GRI o principal motivo que leva uma organização a elaborar e

publicar seu relatório de sustentabilidade é a crença de que o relatório trará benefícios para o

seu negócio. No entanto, este não é o único motivo para que uma organização decida

começar o relato de seu desempenho em sustentabilidade. A GRI considera que existem

vários outros fatores de motivação e ainda considera que as razões para a apresentação do

relatório podem mudar ao longo dos anos. Ao final, pode-se constatar que as exigências

mundiais em relação à incorporação do novo conceito de desenvolvimento sustentável aos

negócios, é que levam as empresas a aderirem aos relatórios de sustentabilidade.

Em um estudo Siew et al. (2013) mostram que empresas australianas que

emitem relatórios não financeiros superam em grande parte as que não possuem uma série

de índices financeiros.

O relatório da GRI versão G4 (2013) é constituído por um conjunto de princípios

e indicadores específicos das dimensões econômica, ambiental e social, sendo primordial a

existência de confiabilidade, transparência e qualidade das informações divulgadas e dos

dados utilizados na sua elaboração.

As diretrizes da GRI são revisadas periodicamente com o intuito de oferecer

orientações mais atualizadas e adequadas para a elaboração dos relatórios, de forma a

refletirem o desempenho das organizações de maneira fiel e de acordo com a realidade.

Essas diretrizes são desenvolvidas por um grupo multidisciplinar, composto por

representantes de empresas, sociedade civil, trabalhadores do mercado financeiro, auditores

e especialistas de diversas áreas, além de realizarem diálogos com agências reguladoras e

governamentais de diversos segmentos e países diferentes, tudo em acordo com documentos

internacionalmente reconhecidos sobre elaboração de relatórios.

No entanto, Moneva et al. (2006) analisaram os indicadores de desempenho de

sustentabilidade propostos pela GRI e concluíram que existe um desequilíbrio na ênfase
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entre os indicadores econômicos, sociais e ambientais. Os autores consideram que os

relatórios são "socialmente tendenciosos", já que mais de 50% dos indicadores estão

incluídos na dimensão social. Os autores entendem que os relatórios não favorecem visão

integrada da sustentabilidade corporativa, uma vez que eles propõem umconjunto de

indicadores, mas não induzem a mudança de pensamento empresarial em relação ao

desenvolvimento sustentável.

A versão G4 traz mudanças na aplicação do conceito de sustentabilidade nas

empresas, com melhoria da qualidade técnica dos relatórios, destacando os aspectos mais

relevantes de acordo com os usuáriose a própria GRI, alinhando-se comoutros protocolos,

como o Relato Integrado, sugerido pelo International Integrated Reporting Council (IIRC) e

pelo The Business Reporting Standard (XBRL). A versão atual apresenta como princípios a

serem observados na elaboração do conteúdo dos relatos de sustentabilidade a inclusão dos

stakeholders, o conceito amplo de sustentabilidade, a materialidade e a completude (espaço,

limite e tempo).

Clientes que já aderiram à versão G4 da GRI afirmam que as mudanças já são

perceptíveis e devem transformar o modo com que as organizações divulgam seu

desempenho socioambiental, quando se leva em conta a inclusão de dois termos:

materialidade e integração. A inclusão da materialidade, ou seja, focar no que realmente é

relevante para o negócio, levando em consideração a percepção do público impactado e da

própria empresa, contribui para a definição de estratégias corporativas. Por outro lado, a

integração de relatórios financeiros e não financeiros, tida como desafio, pode ser

contornada pelas orientações passoapasso fornecidas pela GRI.

Para assegurar a qualidade do relatório de sustentabilidade a GRI definecomo

essenciais os princípios equilíbrio, comparabilidade, exatidão, tempestividade, clareza e

confiabilidade.

Em 2002, a GRI lançou o suplemento da versão G3 para o setor de petróleo e

gás, que contempla pontos específicos do setor que devem ser considerados na elaboração

dos relatórios de sustentabilidade das companhias petrolíferas. O Suplemento Setorial de

Petróleo e Gás é para o uso de empresas e organizações envolvidas principalmente nas

atividaders de exploração, extração, produção, refino, transporte e comercialização de

petróleo, gás e indústrias petroquímicas. Para a elaboração dos relatos, segundo o

suplemento da GRI, deve ser considerado todo o ciclo de vida das operações e dos

projetos,desde o desenvolvimento, passando pela fase operacional, até a desativação,

encerramento e pós-encerramento. Deve-se levar em conta que o setor é diversificado, com
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algumas empresas que se especializam exclusivamente em uma parte do ciclo, tais como a

exploraçãoou a construção, considerando também a inclusão de estatais, multinacionais ou

joint ventures.

Na versão G4, a GRI adota uma metodologia para a avaliação dos relatórios das

companhias, baseada na classificação “Essencial” e “Abrangente”, sendo relatórios

essenciais aqueles que apresentam, pelo menos, um indicador para cada aspecto material

identificado. Relatórios abrangentes devem conterinformações adicionais sobre estratégia,

análise, governança, ética e integridade da organização (FERREIRA et al., 2016).

Dumay et al. (2010) chamam a atenção sobre a abordagem generalista da

sustentabilidade, dada pelas diretrizes da GRI, e alerta que isso pode levar as corporações a

se preocuparem mais com a forma como atuam com base nos indicadores, ao invés de

pensarem sobre o que realmente podem fazer para melhorar os seus esforços.

Isaksson e Steimle (2009), por sua vez, entendem que as diretrizes da GRI não

consideram as necessidades dos clientes de forma significativa e, portanto, não são

adequadas para responder a questões a respeito de quão sustentávelé a empresa ou com que

rapidez ela se aproxima da sustentabilidade.

Os indicadores de sustentabilidade GRI, versão G4, estão estruturados

sistemicamente, de acordo com as categorias ambiental, social e econômica, e cada uma

delas aborda aspectos diversos, conforme mostrado no Quadro 2.

Quadro 2 – Indicadores GRI, suas categorias e seus aspectos
CATEGORIAS ASPECTOS

ECONÔMICA
Desempenho econômico

Presença no mercado
Impactos econômicos indiretos

AMBIENTAL

Materiais
Energia
Água

Biodiversidade
Emissões

Efluentes e serviços
Produtos e Serviços

Conformidade
Transporte

Aspectos Gerais

SOCIAL
Práticas trabalhistas e Trabalho

decente

Emprego
Relação trabalhadores e governança

Saúde e segurança no trabalho
Treinamento e educação

Diversidade e igualdade de oportunidades
(continua)



50

CATEGORIAS ASPECTO (Continuação)

Direitos Humanos

Práticas de investimentos e de processo de compra
Não discriminação

Liberdade de associação e negociação coletiva
Trabalho infantil

Trabalho forçado ou análogo ao escravo
Práticas de segurança

Direitos indígenas
Avaliação

Remediação

Sociedade

Comunidade
Corrupção

Políticas públicas
Concorrência desleal

Conformidade
Reassentamento involuntário

Integridade de ativos e segurança de processo

Responsabilidade pelo produto

Saúde e segurança do cliente
Rotulagem de produtos e serviços

Comunicação de marketing
Privacidade do cliente

Substitutos de combustíveis fósseis
Fonte: MAGRINI et al., 2013

2.4.2 International Petroleum Industry Environmental Conservation Association –
IPIECA

A IPIECA foi formada em 1974, após o lançamento do Programa das Nações

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e é hoje o principal canal de comunicação da

indústria petrolífera com as Nações Unidas. É a associação global da indústria de petróleo e

gás para assuntos ambientais e sociais e representa mais da metade da produção mundial de

petróleo (IPIECA, 2016).

A IPIECA apoia a indústria de petróleo e gás na melhoria do seu desempenho

ambiental e social por meio do desenvolvimento, compartilhamento epromoção de boas

práticas, divulgadasatravés de documentos de orientação. Como autoridade e líder na

indústria do petróleo, procura assegurar que as atividades da indústria petrolífera sejam

realizadas de forma efetiva do ponto de vista global (econômico, ambiental e social). Para

isso, a IPIECA compartilha conhecimento, experiência, estratégia e abordagens relacionadas

aos mais importantes temas sociais e ambientais, e incentiva as ações de networking e

parcerias entre a indústria de petróleo e gás natural, organizações não governamentais,

especialistas em políticas, cientistas e as Nações Unidas (IPIECA, 2016).
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Por meio da IPIECA a indústria petrolífera apresenta relatórios de

sustentabilidade, onde são utilizados indicadores de sustentabilidade, financeiros e não-

financeiros, baseados nos indicadores propostos por iniciativas como a GRI, mas encontra

dificuldades na adaptação dos mesmos para suas características específicas. O maior desafio

da indústria do petróleo ao elaborar seus relatórios de sustentabilidade é determinar como

selecionar, definir e medir os indicadores apropriados (VIEIRA et al., 2008).

Além da IPIECA existem duas outras organizações importantes para o setor de

petróleo e gás, o American Petroleum Insitute (API) e a International Association of Oil and

Gas Producers (IOGP). A primeira é a maior associação comercial dos Estados Unidos para

a indústria de petróleo e gás, representando cercade 400 empresas envolvidas na produção,

refino e distribuição (API, 2016). A IOGP é uma organização global em que os membros

identificam e partilham as melhores práticas para alcançar melhorias na saúde e meio

ambiente, responsabilidade social e segurança operacional.

Em um esforço conjunto, a IPIECA, a API e a IOGP publicaram em 2011 um

guia para o Relatório Voluntário de Sustentabilidade da Indústria de Petróleo e Gás, com a

intenção de auxiliar as empresas do setor a medir e relatar seu desempenho ambiental,

social, econômico e na área de saúde e segurança, que foi atualizada em 2015.

Segundo a IPIECA as empresas devem considerar os benefícios de todo o ciclo

de vida dos seus projetos e os impactos relacionados com as suas atividades e produtos,

através de toda a cadeia de valor.

Os indicadores sugeridos pela IPIECA estão agrupados por categorias ambiental,

saúde e segurança, social e econômica. Cada categoria é representada por um grupo de

trabalho composto por especialistas da indústria que possuem anos de experiência na

definição das métricas para os indicadores. Juntas, as categorias abrangem 12 questões de

sustentabilidade que são predominantes para a indústria do petróleo e do gás natural.

Os relatórios referem-se às atividades de toda a corporação, realizadas no ano

base. Muitas empresas estabelecem linhas de base para manter a consistência dos dados e

acompanhar o seu desempenho ao longo do tempo. Isso facilita o monitoramento do

desempenho interno e a tomada de decisão, além de ajudar a demonstrar o progresso em

direção às metas de um designado ponto de partida ou ano base.

A seleção de um ano de referência deve levarem conta a qualidade de dados

históricos e a frequência e/ou o significado dos eventos incomuns. Por exemplo, quando

uma empresa adquireou retira ativos, resultando em descontinuidades de dados, pode

dificultar a interpretação da tendência de desempenho. Em tais casos, a incorporação e
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ajustes de uma linha de base ajudaria o leitor do relatório a compreender aqueles dados.

Esses ajustes precisam ser claramente documentados e comunicados para garantir a

transparência e a compreensão do que está avaliado no relatório.

Segundo as orientações da IPIECA, as empresas podem comunicar dados de

desempenho em diferentes níveis de agregação, que vão de locais, regionais ou nacionais,

além da cobertura total para toda a corporaçao. O nível de agregação deve permitir a

normalização dos dados com base em categorias de atividade empresarial.

Segundo a IPIECA, as empresas relatam seu desempenho por uma série de

razões que inclue entre elas: o acompanhamento do desempenho ao longo do tempo; a

comparação de desempenho entre operações de negócios dentro da empresa; e a comparação

de desempenho com outras empresas (benchmarking).

Para a IPIECA, a elaboração de relatórios de sustentabilidade com base em

dados absolutos e normalizados é uma boa prática e pode proporcionar uma representação

mais completa e equilibrada do progresso do desempenho de sustentabilidade. No entanto,

nem sempre é conveniente normalizar os dados, especialmente quando não existe uma

escala de relação muito bem definida entre o valor absoluto e o fator de normalização.

Assim, a comunicação dos dados normalizados pode representar um desafio porqueserá

necessária a aplicação de diferentes fatores de normalização para diferentes atividades e fins.

Geralmente, as empresas normalizam os indicadores de maneira a se alinharem

com as tomadas de decisão dos negócios e de forma a permitirem uma comunicação mais

clara do desempenho para as partes interessadas. Por exemplo, por meio do uso de dados

normalizados separadamente nos relatórios referentes às atividades de produção e a

refinação ou operações petroquímicas. Fatores de normalização podem variar bastante entre

indicadores específicos. Indicadores absolutos de segurança e saúde, referentes a acidentes

na força de trabalho e doenças ocupacionais, por exemplo, podem se relacionar com taxas de

lesões ou doenças normalizadas, usando o número de horas trabalhadas como um fator de

normalização. Indicadores de desempenho ambiental são tipicamente utilizados de forma

normalizada, por exemplo emissões por unidade de produção de um processo. Uma vez que

a aparente magnitude destes valores pode variar substancialmente para diferentes processos

de petróleo e gás ou produtos, a partir de algumas métricas, isso leva a afirmar que as

empresas devem relatar dados ambientais para cada atividade de negócio separadamente, de

modo que o desempenho seja mais significativamente avaliado. Desta forma, a IPIECA, nas

suas diretrizes, apresenta recomendações de fatores de normalização para dados ambientais

referentes a cada atividade da indústria petrolífera. Por exemplo, para o setor upstream



53

(exploração e produção) a IPIECA recomenda o fator de normalização: para cada base em

operação, a produção na cabeça do poço, de petróleo bruto, condensados, gás natural e gás

seco (incluindo gás queimado e gás usado para combustível, mas excluindo gás reinjetado

noreservatório).

Tendo em vista que a normalização dos dados pode levar a comparações

indevidas, torna-se mais importante e relevante o incentivo à elaboração de relatórios

específicos para os diversos segmentos da indústria petrolífera, a exemplo do segmento

upstream.

A edição de 2015 das orientações da IPIECA para elaboração dos relatórios de

sustentabilidade voluntária abrange 12 questões de sustentabilidade e 34 categorias de

indicadores, como mostra oQuadro 3.

Quadro 3 – Indicadores IPIECA, versão 2015
Questões Indicadores

Ambiental

Mudanças climáticas e energia

E1: Emissões de GEE
E2: Uso de energia
E3: Fontes de energia alternativas
E4: Queima de gás

Biodiversidade e serviços
ecossistêmicos

E5: Biodiversidade e serviços ecossistêmicos

Água
E6: Água doce
E7: Descargas de água

Impactos ambientais locais

E8: Outras emissões atmosféricas
E9: Vazamentos para o meio ambiente
E10: Resíduos
E11: Descomissionamento

Desempenho em segurança e saúde

Proteção da força de trabalho
HS1: Participação da força de trabalho
HS2: Saúde da força de trabalho
HS3: Incidentes de doenças e lesões ocupacionais

Riscos do produto na saúde, segurança
e meio ambiente

HS4: Gestão de produto

Segurança do processo e integridade
dos ativos

HS5: Segurança do processo

Socioeoncômicos

Comunidade e sociedade

SE1: Engajamento e impactos na comunidade local
SE2: Povos indígenas
SE3: Reassentamento involuntário
SE4: Investimentos sociais

Conteúdo local
SE5: Práticas de conteúdo local
SE6: Práticas de contratações locais
SE7: Aquisição local e desenvolvimento de fornecedores

Direitos humanos

SE8: Direitos humanos e duedilligence
SE9: Direitos humanos e fornecedores
SE10: Segurança e direitos humanos

(Continua)
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Questões Indicadores (continuação)

Negócio e transparência

SE11: Prevenção da corrupção

SE12: Prevenção da corrupção envolvendo parceiros
SE13: Transparência dos pagamentos aos governos
hospedeiros
SE14: Defesa pública e lobbying

Práticas de trabalho

SE15: Inclusão e diversidade da força de trabalho
SE16: Engajamento da força de trabalho
SE17: Treinamento e desenvolvimento da força de trabalho

SE18: Não retaliação e sistema de reclamações
Fonte: IPIECA, 2016

Em relação ao Brasil destaca-se o Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e

Biocombustíveis (IBP), organização que possui atuação na área de sustentabilidade e

responsabilidade social junto ao setor de petróleo e gás, concentrando suas ações

principalmente nas atividades de exploração, produção e refino. O IBP tem como objetivo

fomentar a competitividade e a sustentabilidade, além do comportamento ético e socialmente

responsável dos agentes do setor no país. O Instituto atua em temas de interesse de toda a

cadeia do petróleo e gás, por meio de conselhos e comitês, formados por executivos das

empresas associadas e do seu corpo de funcionários, onde são tratadas questões regulatórias,

tributárias, de meio ambiente e de estímulo à indústria nacional de bens e serviços, entre

diversos outros.

O IBP também participa de reuniões e audiências públicas com órgãos do

governo, agências reguladoras, empresas operadoras e associações de fabricantes, e

apresenta projetos e sugestões para otimização do resultado dos investimentos e para atrair

mais empresas e recursos para o país (IBP, 2016).

2.5 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE INDICADORES PARA O SEGMENTO

UPSTREAM OFFSHORE

A identificação de indicadores adequados para medir os impactos de uma

atividade operacional nas três principais dimensões de sustentabilidade (econômica,

ambiental e social) depende dos seguintes pontos:

1. O tipo de informação disponível para avaliação do desempenho da

sustentabilidade da atividade operacional específica.
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2. A metodologia científica adequada para traduzir a informação da atividade

operacional analisada. Com relação à dimensão social, não há consenso a cerca

dos critérios que devem ser considerados para avaliações de desempenho sociale

as metodologias atualmente em uso não são aplicáveis a indústrias.

3. As preferências dos avaliadores e decisores do desempenho de sustentabilidade

na indústria. Existem duas metodologias propostas com diferentes abordagens:

uma que traduzos impactos em termos financeiros e outra que trata de forma

qualitativa, utilizando técnicas de análises de decisão. Pode ainda ocorrer a

combinação das duas abordagens.

Com base nesses pontos, pode-se deduzir que a integração das metodologias

existentes deve ser considerada para a definição de um conjunto de indicadores adequados à

aferição dos desempenhos de sustentabilidade das atividades operacionais

(LABUSCHAGNE et al., 2005).

Considera-se que as atividades de exploração e produção petrolífera podem

perdurar quatro ou mais décadas, em um determinado local, começando com o acesso e

início da fase de exploração, seguida da instalação da infraestrutura para o desenvolvimento

e a produção, até que cessem as suas operações e as instalações sejam encerradas. Só com a

consideração de todas as atividades que compõem o segmento é que se pode ter uma visão

completa de todos os poblemas e impactos reconhecidos pela própria indústria, que procura,

por meio de processos sistemáticos, gerir e reduzir estes impactos.

Pode-se considerar o segmento upstream de petróleo e gás offshore, como um

sistema formado por vários elementos interligados por estruturas caracterísitcas, cuja

configuração permite a realização de funções específicas no seu ambiente. O limite do
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A escolha de indicadores representativos para um sistema específico, baseia-se

na identificação do estado do sistema e dos fluxos nele existentes que fornecem informações

relevantes sobre a sua viabilidade. No entanto, não é necessário usar cada variável do

sistema como um indicador, mas apenas umconjunto limitado das variáveis relevantes e

representativas. O grande desafio é a escolha do melhor conjunto de indicadores. No

contexto do desenvolvimento sustentável, os indicadores que indicam ameaças iminentes

são de relevância significativa (BOSSEL, 1999).

Ainda segundo Bossel (1999), antes de inciar a seleção de indicadores para

avaliar o desempenho de um sistema, é necessário definir diretrizes normativas que irão

direcionar a escolha correta, uma vez que representam os aspectos maisfundamentais do

sistema. O que significa que a avaliação abrangente do desempenho de um sistema deve ser

multicritérios, onde cada aspecto relacionado aos elementos do sistema deverá ser

contemplado.  A atenção aos orientadores básicos de todos os diferentes subsistemas e do

sistema total orientará a busca por indicadores confiáveis, bem como guiará a tomada de

decisão coerente em relação ao desenvolvimento sustentável.

O Relatório do Grupo Balaton (Bossel,1999) aponta que a principal razão

para o uso de indicadores é a importância de receber alertas tempestivos sobre mudanças que

estão se desenvolvendo no sistema, de forma a permitir o seu controle imediato e definir as

ações necessárias para evitar desvios indesejáveis e inadequados. Se as ações corretivas e de

adaptação são mais lentas do que o ritmo das mudanças ambientais, sociais ou econômicas

provocadas pelas atividades do sistema, a sustentabilidade do mesmo estará comprometida.

E esta premissa só poderá ser atendida por meio da previsão de mudanças ambientais,

sociais e econômicas comprometedoras, o que poderá ser conseguido com a aplicação de

indicadores adequados.

A fim de definir indicadores de desenvolvimento sustentável, deve-se ter

claramente o entendimento sobre o que significa desenvolvimento sustentável e quais os

orientadores a serem satisfeitos para a garantia de um caminho correto.  Existem

orientadores básicos comuns a quaisquer sistemas que devem ser atendidos para que se

tenha um conjunto de indicadores robusto e adequado.

Os orientadores básicos são:

Existência: O sistema deve ser compatível e capaz de existir no estado ambiental normal.

Eficácia: O sistema deve ser eficaz, em longo prazo e assegurar a manutenção dos recursos

escassos do ambiente onde exerce influência.
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Liberdade de ação: O sistema deve ser capaz de lidar de várias formas com desafios diante

de situações diferentes.

Segurança: O sistema deve ser capaz de se autoproteger dos efeitos negativos das variações

ambientais, sociais ou econômicas.

Adaptabilidade: O sistema deve ser capaz de aprender, adaptar e se auto-organizar para gerar

respostas mais adequadas para os desafios decorrentes das alterações do meio.

Coexistência: O sistema deve ser capaz de modificar o seu comportamento

para explicar o comportamento e os interesses de outros sistemas em seu ambiente.

A Figura 7 apresenta a estrela dos indicadores de Biesiot que representam a ideia

de que o sistema será viável desde que os orientadores estejam atendidos de forma

proporcional à taxa de resposta às ameaças sofridas ou provocadas pelo sistema.

Figura 7 - Indicadores de Biesiot

Fonte: Bossel, 1999

Ainda segundo Bossel (1999), a  definição de um sistema de indicadores deve

seguir as seguintes fases:

 Conhecimento e percepção do sistema total.

 Percepção de subsistemas e suas inter-relações.

 Cenários de desenvolvimentos futuros

 Horizonte temporal

 Horizonte sistêmico

 Interesses do observador/gerente.
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O horizonte de atenção define a seleção do indicador, o que é difícil de fazer. É

necessário, portanto, distinguir entre o horizonte de influência do ator, horizonte de atenção

e horizonte de responsabilidade.

2.6 CONHECENDO O SISTEMA EM ESTUDO - UNIDADES DE PRODUÇÃO DE

PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE

2.6.1 Aspectos Regulatórios, Estrutura e Operação

Grande parte da demanda de energia no mundo é atendida pela produção de

petróleo e gás natural no ambiente offshore. Segundo Maribus (2014), desde o ano 2000, os

campos de petróleo e gás offshore produziram em torno de 30% da produção mundial de

petróleo e 27% da produção mundial de gás natural. No Brasil, segundo o Boletim Mensal

de Produção da ANP, referente ao mês de julho de 2017, a produção de petróleo proveniente

do ambiente offshore foi de 95,3% e a produção de gás natural offshore representou 80,8 %

de toda a produção brasileira (ANP, 2017).

Alguns autores como Cox et al. (2003), Yeung et al. (2007), Ling et al.(2009)

Rankin et al.(2008), Almahmoud et al.(2012) desenvolveram diversas metodologias de

medições do desempenho de projetos de petróleo e gás offshore, que incluem aspectos como

custo, cronograma, qualidade, segurança, satisfação do cliente, produtividade, rentabilidade,

sustentabilidade, comunicação, inovação, equipe e funções. Outros autores, como Haponava

e Al-Jibouri (2009), desenvolveram métricas que envolvem as várias fases do projeto, da

mesma forma que Yun et al. (2016) desenvolveram métricas de desempenho, considerando

cinco fases do projeto, desde o planejamento, instalação, comissionamento, operação indo

até a desativação.

Chanmeka et al. (2012) examinaram a relação entre as características, a prática,

a produtividade e o desempenho geral de um projeto de petróleo e gás offshore, avaliando os

impactos das diferentes características do projeto e as estratégias de gerenciamento do seu

desempenho. Investigaram ainda se as causas dos elevados custos e dos atrasos na

programação eram devidas ao trabalho de campo improdutivo, das características intrínsecas

do projeto, das estratégias de gerenciamento ou decorrentes de outros fatores, como clima

severo, localização remota ou escassez de força de trabalho e de material.

Rui et al. (2017) consideraram seu estudo como a primeira pesquisa em torno do

desenvolvimento de métricas de desempenho de projetos de petróleo e gás offshore, de
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domínio público. No trabalho realizado foram identificados os fatores que afetam o

desempenho dos projetos, por meio de pesquisa bibliográfica, buscando entendimento sobre

a estrutura e operação das unidades operacionais para a identificação desses fatores. Foram

realizadas também, em uma segunda etapa do trabalho, entrevistas com especialistas do

setor, incluindo geólogos, engenheiros de reservatórios, engenheiros de perfuração,

engenheiros submarinos, engenheiros de dutos, gerentes de projeto, profissionais de controle

de projetos, gerentes de compras e consultores. A lista de indicadores criada foi baseada nas

informações dos especialistas da indústria e dos princípios e conceitos de desempenho de

projetosde petróleo e gás offshore. Foram aplicados dois métodos para validar as métricas

em termos de sua aplicabilidade e credibilidade utilizando dados e pesquisas reais. Os

autores conseguiram acessar os dados de 62 projetos de petróleo e gás offshore, através de

buscaem bancos de dados e documentos públicos, mesmo considerando a grande limitação

de acesso a esses dados. As principais fontes de dados incluíram o Offshore technology.com

e a Society of Petroleum Engineers.

Os projetos de petróleo e gás offshore possuem um grande número de

subsistemas e componentes como está apresentado na Figura 8. Um projeto típico de

produção de petróleo e gás offshore inclui o poço, que deve ser executado e completado com

os equipamentos necessários para a sua ativação; o sistema submarino, composto por toda a

estrutura submarina de dutos, risers e manifolds; a plataforma (fixa ou flutuante), para onde

são direcionados os fluidos produzidos e onde devem receber o tratamento preliminar; e os

dutos, encarregados do escoamento da produção. Cada um desses componentes, por sua vez,

é composto por diversos elementos, que variam em função de parâmetros como localização,

distância da costa e profundidade e que também orientarão a escolha do tipo de plataforma a

ser utilizada.
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Figura 8 - Estrutura típica de projetos de petróleo e gás offshore

Fonte: adaptado de Rui et al., 2017

Para o desenvolvimento de indicadores adequados a diferentes tipos de projetos

offshore, Rui et al. (2017) empregaram uma estrutura hierárquica que assegurasse o

benchmarking correto dos projetos hoje operados. No seu trabalho, estes autores definiram a

estrutura que cobre todo o ciclo de vida do projeto. Os autores citados consideram ainda que,

para a avaliação do desempenho dos projetos de petróleo e gás offshore, alguns componentes

são essencias, como: custos e cronograma, pois a avaliação dos custos, que deve ser

realizada em cada etapa do projeto, éimportante indicador da continuidade ou não do

projeto. O cronograma, por sua vez, é influenciado por questões de ordem técnica, mas a

volatilidade domercado (preço do barril) também vai deliberar sobre a velocidade com que o

projeto vai se desenvolver, e portanto, os indicadores de cronograma são também referências

muito úteis para a estimativa do andamento do projeto e avaliação do desempenho da sua

programação.

Para a medição da sustentabilidade de projetos de petróleo e gás offshore é

necessário conhecer a estrutura do sistema e compreender como cada componente desse

sistema afeta os diversos aspectos das dimensões econômica, ambiental e social da

sustentabilidade.

Aspectos regulatórios das atividades de produção de petróleo e gás offshore no Brasil

Dos aspectos regulatórios da fase de produção de petróleo e gás offshore no

Brasil merece destaque o fato da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
60
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Biocombiustíveis (ANP), órgão regulador da indústria petrolífera brasileira, considerar

como fase de produção aquela em que as acumulações de petróleo e/ou gás natural

descobertas na fase de exploração, tiveram sua viabilidade comercial comprovada e dão

origem a um campo produtor. No entanto, para chegar à etapa de produção propriamente

dita, a empresa concessionária deverá realizar a etapa de Desenvolvimento do campo,

quando se instala toda a infraestrutura necessária para a efetiva produção. Quando toda a

infraestrutura já se encontra devidamente instalada e o campo inicia a produção de petróleo

e/ou gás natural, o concessionário entra, finalmente, na etapa de produção propriamente dita

(ANP, 2017).

Todo o fluxo da fase de produção, conforme definida pela ANP, é mostrado na

Figura 9, onde se observa que a fase é dividida em duas etapas: Desenvolvimento e

Produção. A ANP utiliza diversas ferramentas para a gestão desta fase do contrato de

concessão, tais como: Plano deDesenvolvimento (PD), Programa Anual de Produção (PAP),

Programa Anual de Trabalho e Orçamento (PAT), Boletim Mensal da Produção (BMP),

Boletim Anual de Reservas (BAR) e o Programa de Desativação, que encerra as atividades

de produção do campo, com a extinção do contrato.

Figura 9 - Fluxograma das atividades das etapas de Desenvolvimento e Produção

Fonte: Adaptado de ANP/SDP, 2017

Na etapa de Produção as empresas concessionárias têm obrigatoriamente que

efetivar o pagamento dos royalties, que são compensações financeiras devidas à União,

pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território e no mar brasileiros. Os

valores dos royalties a serem pagos são calculados com base nos volumes de petróleo e gás

produzidos e nos preços de referência desses dois insumos e são recolhidos mensalmente
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Boletim Anual de Reservas (BAR) e o Programa de Desativação, que encerra as atividades

de produção do campo, com a extinção do contrato.

Figura 9 - Fluxograma das atividades das etapas de Desenvolvimento e Produção

Fonte: Adaptado de ANP/SDP, 2017

Na etapa de Produção as empresas concessionárias têm obrigatoriamente que

efetivar o pagamento dos royalties, que são compensações financeiras devidas à União,

pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território e no mar brasileiros. Os

valores dos royalties a serem pagos são calculados com base nos volumes de petróleo e gás

produzidos e nos preços de referência desses dois insumos e são recolhidos mensalmente
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pelas empresas concessionárias, por meio de pagamentos efetuados à Secretaria do Tesouro

Nacional (STN). Cabe à STN a responsabilidade de repassar aos beneficiários dos royalties

(União, estados e municípios, além do Ministério de Meio Ambiente e do Ministério da

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações) os valores devidos, de acordo com a

legislação pertinente.

A regulamentação dos aspectos de segurança operacional é de atribuição da

ANP, enquanto a implementação da regulamentação ambiental das atividades offshore é de

competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

(IBAMA).

Para atender aos atributos de segurança operacional a ANP, por meio de suas

resoluções, estabelece os procedimentos a serem adotados pelas empresas. Esses

regulamentos visam à segurança das operações, à eficiência energética e à proteção do meio

ambiente e da saúde humana. Com relação ao meio ambiente, cada atividade a ser

desenvolvida é submetida preliminarmente ao licenciamento ambiental, conduzido pela

Coordenação Geral de Petróleo e Gás Natural do IBAMA (CGPEG/IBAMA), que segue a

legislação ambiental pertinente e estabelece os condicionantes para a concessão da licença

ambiental correspondente a cada atividade específica. Por ocasião do processo de

licenciamento ambiental as empresas se obrigam a elaborar estudos para o levantamento dos

impactos ambientais das suas atividades, bem como apresentar as medidas mitigatórias e

compensatórias dos impactos decorrentes das atividades a serem desenvolvidas.

Estrutura do sistema de produção offshore

A produção do petróleo e gás no mar requer um conjunto de estruturas,

conhecido como sistema de produção offshore. Esse sistema é composto basicamente por

três principais componentes: a unidade flutuante de produção ou plataforma (UP), os

equipamentos submarinos (risers, manifolds, linhas fixas, etc), e o sistema de ancoragem. A

Figura 10 mostra o esquema de um típico sistema de produção offshore.

Os equipamentos submarinos compõem as linhas flexíveis, que têm a finalidade

de transportar os fluidos retirados do reservatório no subsolo em pressões e temperaturas

variadas. Essas linhas são fabricadas de materiais metálicos e poliméricos a fim de

promoverem proteção térmica, resistência à tração, ao ataque químico e às pressões externas

e estanqueidade. Podem transportar fluidos entre o poço ou manifold até a unidade de
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produção, bem como realizam o transferência do petróleo e do gás entre unidades

interligadas (AMORIM, 2010).

Figura 10 - Sistema de produção de petróleo e gásoffshore

Fonte: Dourado,  2017

Existem também as linhas rígidas, que são tubos de aço dispostos no fundo do

mar com a função de fazer a transferência de óleo e gás tratados para outras unidades ou

para a terra, onde a produção será direcionada para a destinação adequada.

A unidade de produção (UP), ao mesmo tempo que proporciona a elevação do

petróleo e/ou gás natural do subsolo até a superfície, deve aindarealizar o seu tratamento

preliminar e o armazenamento do óleo e/ou gás natural produzidos que serão posteriormente

encaminhados para a devida destinação (refinaria, unidade de processamento de gás natural,

terminal, porto de exportação).

A escolha da tipologia da UP a ser usada varia, entre outros parâmetros, com a

localização (lâmina d’água) onde irá operar, com a funcionalidade, condições ambientais de

ondas, ventos e correntes, do tipo de solo marinho, e das condições e do tempo de operação.

A UP pode conter seu próprio tanque de armazenamento, quando a própria unidade funciona

também como um terminal oceânico, ou caso não disponha de armazenamento, a

transferência dos fluidos produzidos deverá ser realizada por um navio aliviador ou por um

duto. A transferência por navio aliviador apresenta-se como opção de menor investimento

inicial, onde se utilizam navios afretados no mercado internacional. Esta opção de

transferência implica em maior custo operacional, mas apresenta maior flexibilidade

operacional, uma vez que é possível aumentar a frequência de alívio ou o tamanho do navio,
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além da possibilidade de entrega do óleo em qualquer terminal petrolífero, no Brasil ou no

exterior (MORAIS, 2013).

A transferência por duto oferece menor custo operacional, porém requer maior

investimento inicial e apresenta menor flexibilidade operacional, uma vez que, fixado o

diâmetro do duto, a vazão máxima de escoamento estará condicionada a este e o ponto de

entrega do óleo em terra é fixo (CORRÊA, 2003). Esta opção configura-se numa alternativa

ambientalmente mais amigável, sendo o impacto ambiental de implantação do duto o único

que desperta maiores preocupações.

As UPs marítimas podem ser:

- Plataformas fixas: estruturas apoiadas no fundo do mar por meio de estacas cravadas no

solo, com o objetivo de permanecerem no local de operação por um longo tempo. São

geralmente rebocadas por barcaças até os locais de desenvolvimento, sendo lá fixadas na

posição de operação.

- Plataformas auto-elevatórias: constituídas, basicamente, de uma balsa equipada com

estruturas de apoio, ou pernas, que acionadas mecânica ou hidraulicamente movimentam-se

para baixo até atingirem o fundo do mar.

- Plataformas submersíveis: são um tipo de plataforma flutuante, que constam de estruturas,

montadas sobre um flutuador, utilizadas basicamente em águas calmas, como em rios e baías

com lâminas d'água pequenas.

- Plataformas semi-submersíveis: compostas de uma estrutura de um ou mais conveses,

apoiadas por colunas em flutuadores submersos.

- Floating, Production, Storage and Offloading (FPSO): são navios com capacidade para

processar e armazenar o petróleo e prover a transferência dos fluidos produzidos.

- Plataformas de pernas tensionadas (tension legs): são unidades flutuantes utilizadas para a

produção de petróleo, com estrutura bastante semelhante à da plataforma semi-submersível

(CORRÊA, 2003 e MORAIS, 2013).

Outro elemento relevante do sistema de produção é o sistema de ancoragem da

plataforma, que é composto por estruturas esbeltas que conectam as unidades flutuantes ao

fundo do mar e tem como principal função mantê-las, o mais próximo possível, das suas

posições originais. As linhas de ancoragem devem reagir ao movimento das unidades

flutuantes por meio de forças de restauração, a fim de evitar o rompimento ou o

desprendimento dos risers. Segundo Albrecht (2005), quanto mais rígido for o sistema de

ancoragem de uma plataforma, menor será o seu deslocamento da sua posição inicial.

Existem ainda os sistemas de posicionamento dinâmico, onde a embarcação possui o
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controle automático de sua posição e de seu aproamento, exclusivamente por meio de

propulsores ou thrusters.

Operação dos sistemas de produção de petróleo e gás offshore

Segundo Corrêa (2003), existem métodos naturais e artificiais que podem ser

utilizados para a extração do petróleo e do gás natural. Quando os fluidos estão aprisionados

nos reservatórios subterrâneos com pressão suficiente para chegarem à superfície e não há

necessidade de utilização de nenhuma energia externa, caracterizam-seos poços de surgência

natural. Já quando há necessidade de aplicação de energia externa para que os fluidos

atinjam a superfície, dá-se o nome de poço de surgência artificial. Existem vários

mecanismos desenvolvidos com a finalidade de promover a elevação artificial dos fluidos

até a superfície, como os citados por Corrêa (2003): bombeio mecânico por hastes; bombeio

hidráulico de superfície; bombeio elétrico submerso; sistema de gas-lift; e elevação a

êmbolo livre.

Para a recuperação dos hidrocarbonetos que ainda restam no reservatório

subterrâneo, após a utilização dos processos de surgência natural e artificial, existem os

processos de recuperação primária, secundária e avançados do oil in place. Entre as técnicas

convencionais empregadas, podem ser apontadas a injeção de água e a injeção de gás por

meio de poços injetores, feitas com o intuito de impulsionar a subida do óleo à superfície

(CORRÊA, 2003). Já existem também métodos avançados que fazem uso de tecnologias

mais sofisticadas como ondas eletromagnéticas e conseguem aumentar o fator de

recuperação em até 45% (BRESSAN, 2008).

No Brasil, o fator de recuperação do petróleo e do gás natural dos seus

reservatórios é relativamente baixo, estando para águas rasas e profundas em torno de 20%.

A ANP vem discutindo as tecnologias para o aumento do fator de recuperação e, em

seminário recente, realizado pela Agência reguladora brasileira, afirmou-se que cabe ao

Brasil desenvolver o arcabouço legal para fomentar a implementação de projetos que visem

o aumento do fator de recuperação (ANP, 2018).

As condições ambientais e físicas, as distâncias da costa, a falta de visibilidade

em função da profundidade e a composiçãodo petróleo ocorrem simultaneamente na

atividade de produção, exigindo o desenvolvimento de novas tecnologias parao

desenvolvimento de equipamentos para atendimento dessas características. São exigidos
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risers capazes de suportar pressões e temperaturas adversasem águas profundas e elevadas

concentrações de H2S e CO2 no petróleo e gás (MORAIS, 2013).

Uma vez que os hidrocarbonetos se encontrem na plataforma, deverá ocorrer a

remoção da água de produção e outras impurezas, a fim de que possam finalmente ser

direcionados para a sua destinação (refino e processamento). A plataforma deve, portanto,

ser equipada com facilidades de produção para o processamento primário dos fluidos. Isso

implica na complexidade de componentes da unidade de produção que dependerá do(s)

fluido(s) produzido(s) (MORAIS, 2013). Basicamente, podem-se identificar três processos

necessários, sendo inicialmente realizada a separação do óleo, do gás, da água e das

impurezas. Essas operações podem ser realizadas em separadores bifásicos ou trifásicos.

Osegundoé o condicionamento dos hidrocarbonetos (desidratação/dessulfurização) a fim de

que possam ser direcionados às refinarias. O terceiro processo é o tratamento de água de

produção, considerado o mais complicado. Caso a água seja usada na reinjeção, deve ser

previamente submetida a um tratamento para eliminação de resíduos de gases e de óleo.

Caso o destino da água produzida seja odescarte, o seu tratamento deve ser suficiente para

atender aos padrões estabelecidos pela Resolução do CONAMA nº 393, de 2007. O descarte

de água produzida é motivo de notificações em função da observação de descumprimento da

legislação, durante as ações de fiscalização da CGPEG/IBAMA.

Força de trabalho: exigências e direitos trabalhistas

O trabalho em unidades de produção de petróleo e gás offshore é muito exigente

e requer qualificação e treinamentos constantes, além de regime de trabalho diferenciado,

com rotina diferente, distante da convivência diária com a família e com a presença de riscos

constantes.

A fim de compensar as dificuldades advindas do trabalho embarcado, as

empresas petrolíferas oferecem ambientes que promovam bem-estar durante o período em

que a tripulação permanece na plataforma, como variedade de entretenimentos nos

momentos de folga a bordo, local para reuniões, cinema, jogos, além de boa alimentação e

meios de comunicação com a terra.

São também oferecidas bonificações financeiras compensatórias, além de dias de

folga computados na proporção de um dia de folga para cada dia de trabalho, além das férias

legais previstas por legislação.
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O Ministério do Trabalho (MT) é o órgão responsável pela fiscalização do

cumprimento dos direitos e obrigações dos trabalhadores das plataformas offshore e

realizam ações fiscalizatórias com o intuito de monitorar a aplicação da lei trabalhista.

Outro fato relevante na categoria de trabalhadores de plataformas offshore é a

sua ligação com o sindicato da categoria que atua no sentido de exigir melhorias e benefícios

para todos os trabalhadores do setor.

Mais um ponto de destaque nesta abordagem é a evolução da participação

feminina neste segmento antes exclusivamente masculino. A participação das mulheres em

diversas atividades desenvolvidas dentro das plataformas tem proporcionado ampliar esta

participação dando oportunidade para aquelas trabalhadoras que possuem vocação para o

trabalho embarcado, sem prejuízo de serem impedidas de ocupar funções importantes e até

cargos de chefia ou comando.

Martins (2006) constatou que o confinamento nas plataformas offshore causa

alterações no trabalhador, como ansiedade, problemas emocionais e tensão pré-embarque. O

autor verificou a existência de muitos riscos de acidentes de trabalho, nestas instalações, em

função da presença de agentes físicos, químicos e biológicos no ambiente. São ainda

identificados por Martins (2006) riscos decorrentes delocais e ferramentas de trabalho

impróprias, distúrbios de ritmos biológicos devidos ao trabalho em turnos e um conjunto de

fatores psicossociais desfavoráveis, em função do regime de confinamento em alto mar e do

estilo de vida, que as condições de trabalho impõem aos trabalhadores e suas famílias.

O autor afirma também que a remuneração e o prestígio social dos trabalhadores

embarcados não são proporcionais aos elevados esforços exigidos pelas atividades e, em sua

opinião, as leis trabalhistas não os favorecem, ocasionando frustração da classe. Como uma

das conclusões do seu trabalho Martins (2006) apresenta a “precarização das relações de

trabalho em relação a salários, assistência médica, treinamento e desenvolvimento e regime

de folgas”, além do destaque para a elevada rotatividade (turnover) e falta de qualificação

adequada dos trabalhadores terceirizados, o que, segundo o autor, constituem fatores de

risco para a segurança e saúde de todos os que se encontram a bordo.

Observa-se, portanto, a necessidade de uma gestão exigente e adequada de

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) direcionada para a unidade de produção offshore.
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2.6.2 Impactos da atividade de produção offshore

Os impactos da atividade de produção de petróleo e/ou gás offshore incidirão

sobre os meios físico, biótico e socioeconômico de toda a área de influência do

empreendimento. Estes impactos são identificados no estudo ambiental, elaborado por

ocasião do licenciamento, onde também são apresentadas as medidas mitigadoras, que são

ações com objetivo de evitar ou reduzir os efeitos negativos de um impacto (CONAMA,

1986); e as medidas decontrole e monitoramento, compostas por ações que visam

acompanhar os efeitos de um impacto ambiental a fim de auxiliar na proposição de medidas

mitigadoras.

Nos projetos de produção e escoamento da produção de óleo e/ou gás offshore os

impactos identificados são classificados como operacionais (efetivos ou reais), aqueles

relacionados com a operação normal da atividade e impactos potenciais, que são aqueles de

natureza incerta, como os relacionados à ocorrência de acidentes.

Os impactos relacionados com a atividade de produção de petróleo e/ou gás

offshore podem ocorrer na etapa de instalação, na etapa de operação ou ainda na desativação

da unidade e variam de acordo com a localização e tipo de plataforma.

O Quadro 4 apresenta os impactos negativos aos meios físico e biótico da fase

de instalação da unidade de produção.

Quadro 4 - Impactos negativos da fase de instalação de uma unidade de produção de petróleo e/ou gás offshore
nos meios físico e biótico

Fase de instalação - Meios físico e biótico
Impactos ambientais Fatores ambientais afetados

Danos ao fundo oceânicos em função da fixação da plataforma
e do assentamento das linhas flexíveis no fundo do mar.

Fundo marinho

Alteração da qualidade das águas: suspensão de materiais do
fundo, com a fixação das estruturas no fundo marinho.

Água da área local

Interferência na comunidade bentônica pela fixação das
estruturas de produção no fundo do mar e suspensão de
materiais.

Comunidade bentônica - organismos
do fundo

Interferência em baleias, golfinhos, tartarugas marinhas e
recursos pesqueiros, pelas atividades de transporte, de fixação
e instalação das estruturas que geram ruídos e vibrações, que
provocarão o afugentamento temporário de animais.

Baleias, golfinhos, tartarugas marinhas
erecursos pesqueiros

Interferência em recursos pesqueiros e aves pelas atividades
de transporte, fixação e instalação das estruturas, bem como o
trânsito de embarcações para o transporte de equipamentos.

Recursos pesqueiros e aves

(Continuação)



69

Impactos ambientais Fatores ambientais afetados (cont.)
Alteração da qualidade das águas pelo lançamento de rejeitos
na água do mar (restos alimentares, efluente sanitário e água
de drenagem).

Água da área local

Interferência no plâncton decorrente das alterações das
propriedades físico-químicas das águas.

Plâncton (microrganismos da coluna
d’água)

Alteração da qualidade do ar decorrente das emissões de gases
do funcionamento de motores, máquinas e turbinas a diesel
das embarcações, da plataforma e dos equipamentos
utilizadospara instalação das estruturas.

Ar atmosférico

Contribuição para o efeito estufa pelas emissões de gases de
efeito estufa.

Clima

Fonte: adaptado do EIA do Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás da Área de Tupi,
Bloco BM-S-11, Bacia de Santos – PETROBRAS, 2008

O Quadro 5 mostra os impactos negativos da atividade de produção de petróleo e

gás offshore aos meios físico e biótico, na fase de operação.

Quadro 5 - Impactos negativos da fase de operação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore nos
meios físico e biótico

Fase de operação - Meios físico e biótico
Impactos ambientais Fatores amb. afetados

Interferência em baleias, golfinhos, tartarugas marinhas e recursos
pesqueiros pela geração de ruídos e vibrações das atividades de
transporte de materiais, insumos, resíduos e hidrocarbonetos, bem como
a própria atividade de produção.

Baleias, golfinhos,
tartarugas marinhas e
recursos pesqueiros

Interferência em recursos pesqueiros e aves pela emissão de luz das
atividades de transporte de materiais, insumos, resíduos trânsitode
navios, e funcionamento de máquinas e equipamentos da atividade de
produção.

Recursos pesqueiros
e aves

Alteração da qualidade das águas decorrente do lançamento de rejeitos,
restos alimentares, efluente sanitário, água de drenagem na água do mar. Água

Interferência no plâncton decorrente das alterações das propriedades
físico-químicas das águas.

Plâncton (microrganismos
da coluna d'água)

Alteração da qualidade do ar em função das emissões de gases
vinculadas ao funcionamento de motores, máquinas e turbinas a diesel
das embarcações e da plataforma.

Ar atmosférico

Contribuição para o efeito estufa das emissões de gases de efeito estufa,
vinculada ao funcionamento de motores, máquinas e turbinas a diesel das
embarcações e da plataforma.

Clima

Alteração da qualidade das águas – o descarte de água produzida poderá
causar variações na qualidade das águas. Água

Interferência no plâncton decorrente das alterações das propriedades
físico-químicas das águas em função do descarte de água produzida. Plâncton
Atração de organismos em função da presença da plataforma e das linhas
flexíveis criando condições para a fixação de animais e plantas e, em
especial, dos que formam recifes. Biodiversidade

Fonte: adaptado do EIA do Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás da Área de Tupi,
Bloco BM-S-11, Bacia de Santos- PETROBRAS, 2008
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O Quadro 6 apresenta os impactos negativos da atividade de produção de

petróleo e gás offshore aos meios físico e biótico, na fase de desativação.

Quadro 6– Impactos negativos da fase de desativação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore
nos meios físico e biótico

Fase de desativação - Meios físico e biótico

Impactos ambientais Fatores ambientais
afetados

Danos superficiais ao substrato oceânico - em função da retirada da
plataforma e das linhas flexíveis. Fundo marinho
Alteração da qualidade das águas pela ressuspensão de sólidos
decorrente da remoção de diversas estruturas. Água
Interferência nas comunidades bentônicas em função da remoção das
estruturas do fundo. Bentos
Alteração da qualidade das águas pelo lançamento de rejeitos na água do
mar: restos de alimentos, esgoto sanitário e águas de drenagem. Água
Interferência em baleias, golfinhos, tartarugas marinhas e recursos
pesqueiros, em função das atividades de transporte e retirada das
estruturas.

Baleias, golfinhos,
tartarugas marinhas e
recursos pesqueiros

Interferência no plâncton decorrente das alterações das propriedades
físico-químicas da água. Plâncton
Alteração da qualidade do ar decorrente das emissões de gases do
funcionamento dos motores e máquinas e turbinas a diesel das
embarcações e aeronaves.

Ar atmosférico

Contribuição para o efeito estufa decorrente das emissões de gases de
efeito estufa do funcionamento de motores e máquinas a diesel das
embarcações e da plataforma.

Clima

Fonte: adaptado do EIA do Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás da Área de Tupi,
Bloco BM-S-11, Bacia de Santos - PETROBRAS, 2008

Os Quadros 7, 8 e 9 apresentam os impactos ao meio socioeconômico da fase de

instalação, operação e desativação das atividades de produção de petróleo e/ou gás offshore,

respectivamente.

Quadro 7 - Impactos da fase de instalação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore no meio
socioeconômico

Fase de instalação - Meio socioeconômico
Impactos ambientais Fatores ambientais afetados

Interferência na atividade pesqueira artesanal em função do aumento
do tráfego marítimo poderá acarretar em restrições à atividade
pesqueira artesanal na área de circulação de embarcações vinculadas à
atividade e em danos a apetrechos de pesca.

Atividade pesqueira artesanal

(Continua)
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Impactos ambientais
Fatores amb. Afetados

(cont.)
Interferência na atividade pesqueira industrial - o aumento do tráfego
marítimo poderá acarretar em restrições à atividade pesqueira industrial
na área de circulação de embarcações vinculadas à atividade e em
danos a petrechos de pesca.

Atividade pesqueira industrial

Variação do emprego e renda é esperada a geração de empregos em
diferentes áreas relacionadas à indústria do petróleo e aolicenciamento
ambiental da atividade.

Emprego e renda

Aumento da pressão sobre o tráfego marítimo – o trânsito das
embarcações de apoio. Tráfego marinho

Aumento da demanda sobre a infraestrutura portuária pela utilização da
base de apoio para suporte ao empreendimento. Infraestrutura portuária

Aumento da demanda sobre a infraestrutura de disposição final de
resíduos.

Infraestrutura de disposição
de resíduos

Dinamização da economia local pela demanda de insumos e serviços. Economia local
Aumento do custo de vida em função do aumento da renda, da
diversificação dos serviços, trazendo impactos à população que não é
beneficiada pelo aumento da renda gerada pelo empreendimento.

Custo de vida

Geração de novas demandas de uso e ocupação do solo, tanto pelo
aumento da população, como pela alocação de novas economias. Uso e ocupação do solo

Produção de conhecimento científico em função da exigência de
estudos ambientais vinculados à atividade pelo órgão ambiental. Conhecimento científico

Geração de expectativas a partir da divulgação da produção de petróleo
poderá gerar expectativas da população local e dos gestores
governamentais.

População local e gestores
públicos

Fonte: adaptado do EIA do Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás da Área de Tupi,
Bloco BM-S-11, Bacia de Santos - PETROBRAS, 2008

Quadro 8 - Impactos da fase de operação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore, no meio
socioeconômico

Fase de operação - Meio socioeconômico
Impactos ambientais Fatores ambientais

afetados
Interferência na atividade pesqueira artesanal em função do aumento do
tráfego marítimo poderá acarretar em restrições à atividade pesqueira
artesanal na área de circulação de embarcações vinculadas à atividade e em
danos a petrechos de pesca.

Atividade pesqueira
artesanal

Interferência na atividade pesqueira industrial - o aumento do tráfegomarítimo
poderá acarretar em restrições à atividade pesqueiraindustrial na área de
circulação deembarcações vinculadas à atividade eem danos a petrechos de
pesca.

Atividade pesqueira
industrial

Interferência na atividade pesqueira artesanal em função da zona de segurança
(500m) no entorno da plataforma.

Atividade pesqueira
artesanal

Interferência na atividade pesqueira industrial em função da zona de
segurança (500m) no entorno do FPSO.

Atividade pesqueira
industrial

Variação do emprego e renda é esperada a geração de empregos emdiferentes
áreas relacionadas à indústria do petróleo e ao licenciamento ambiental da
atividade.

Emprego e renda

Aumento da pressão sobre o tráfego marítimo devido ao trânsito das
embarcações de apoio. Tráfego marinho

Aumento da demanda sobre a infraestrutura portuária pela utilizaçãoda base
de apoio para suporte ao empreendimento. Infraestrutura portuária

(Continua)



72

Impactos ambientais Fat. Amb. Afetados
(Cont.)

Aumento da demanda sobre a infraestrutura de disposição final de resíduos. Infraestrutura de
disposição final de

resíduos
Dinamização da economia local pela demanda por insumos e serviços. Economia local
Aumento do custo de vida em função do aumento da renda, da diversificação
dos serviços e demais aspectos relacionados àdinamização econômica,
trazendo impactos para a populaçãoque não é beneficiada pelo aumento de
renda gerada pelo empreendimento.

Custo de vida

Geração de novas demandas de uso e ocupação do solo, tanto pelo aumento
da população, como pela alocação de novas atividades econômicas. Uso e ocupação do solo

Produção de conhecimento científico em função da exigência do órgão
ambiental pelo desenvolvimento de estudos vinculados à atividade e à região. Conhecimento científico

Distribuição de royalties Receitas
Fonte: adaptado do EIA do Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás da Área de Tupi,
Bloco BM-S-11, Bacia de Santos - PETROBRAS, 2008

Quadro 9 - Impactos da fase de desativação de uma unidade produção de petróleo e/ou gás offshore, no meio
socioeconômico

Fase de desativação - Meio socioeconômico
Impactos ambientais Fatores ambientais afetados

Interferência na atividade pesqueira artesanal em função do tráfego
marítimo. Atividade pesqueira artesanal

Interferência na atividade pesqueira industrial em função do tráfego
marítimo. Atividade pesqueira industrial

Aumento da pressão sobre o tráfego marítimo devido ao trânsito das
embarcações de apoio. Tráfego marítimo

Aumento da demanda sobre a infraestrutura portuária pela utilização
de bases de apoio para suporte ao empreendimento. Infraestrutura portuária

Aumento da demanda da infraestrutura de disposição final de resíduos.
Infraestrutura de disposição

final de resíduos

Dinamização da economia local pela demanda por insumos e serviços.
Economia local

Aumento do custo de vida em função do aumento da renda, da
diversificação de serviços, trazendo impactos para a população que
não é beneficiada pela renda gerada pelo empreendimento.

Custo de vida

Geração de novas demandas de uso e ocupação do solo, tanto pelo
aumento da população quanto pela alocação de novas atividades. Uso e ocupação do solo

Produção do conhecimento científico em função da realização de
estudos vinculados à atividade exigidos pelo órgão ambiental. Conhecimento científico

Fonte: adaptado do EIA do Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás da Área de Tupi,
Bloco BM-S-11, Bacia de Santos - PETROBRAS, 2008

Além dos impactos operacionais, apresentados nos Quadros 4 a 9, observam-se

também impactos potenciais associados à atividade de produção de petróleo e/ou gás

offshore, principalmente aqueles relacionadosa vazamentosacidentais de produtos químicos



73

e de óleo no mar. Estes impactos podem variar em função do tipo e volume de produto

vazado, da época do ano em que ocorrer o vazamento, de fatores físicos como distância da

costa e lâmina d’água, das condições meteoceanográficas locais e da presença de recursos

naturais na área. Deve-se levar em conta que em casos de acidentes com vazamentos de

óleo, além do ambiente marinho, também poderão ser afetados os ambientes costeiros e

todos os recursos naturais e atividades socioeconômicas da área de influência do

empreendimento.

O Quadro 10 apresenta os impactos negativos potenciais associados à atividade

de produção de petróleo e/ou gás offshore.

Quadro 10 - Impactos negativos potenciais associados à atividade de produção de petróleo e/ou gás offshore

Atividade de produção offshore
Impactos potenciais Fatores ambientais afetados

Interferência em baleias, golfinhos e tartarugas marinhas em função
do aumento do número de embarcações.

Baleias, golfinhos e tartarugas
marinhas

Alteração da qualidade das águas devido ao derramamento de
produtos químicos.

Água

Introdução de espécies exóticas Biodiversidade
Alteração na comunidade biológica devido ao derramamento de
produtos químicos.

Biota

Alteração da qualidade das águas Água
Alteração da qualidade do ar Ar atmosférico
Alteração da qualidade dos sedimentos Sedimentos marinhos
Interferência nas comunidades de superfície (planctônicas) Plâncton
Interferência nas comunidades do fundo marinho (bentônicas) Comunidade bentônica
Interferência nas comunidades de peixes, baleias, golfinhos e
tartarugas (nectônicas)

Coluna d'água

Interferência nas aves Aves
Interferência nas praias Praias

Fonte: adaptado do EIA do Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás da Área de Tupi,
Bloco BM-S-11, Bacia de Santos - PETROBRAS, 2017

2.7 MÉTODO MULTICRITÉRIO PARA APOIO A DECISÃO

Segundo Carvalho (2013), no processo de decisão podem existir interesses

conflituosos decorrentes de visões distintas de um mesmo problema, quando são

considerados aspectos relacionados a diferentes dimensões, tais como econômicas,

ambientais, sociais, culturais, institucionais, dentre outras. Assim, existem métodos que dão

apoio à tomada de decisão, quando é necessário levar em consideração pontos de vista

diferentes de um mesmo problema. Como foi dito anteriormente, a sustentabilidade possui
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caráter multidisciplinar e, assim, o desenvolvimento de seus indicadores a partir da

participação de especialistas das diversas temáticas envolvidas nos indicadores, poderá ser

apoiada por um método multicritério.

Na gestão da sustentabilidade das unidades de produção de petróleo e gás

offshore (plataformas) depara-se com conflitos de interesse, a partir de visões distintas de

decisores, na implementação de políticas públicas, referentes a aspectos econômicos,

ambientais e sociais. O desenvolvimento de um sistema de indicadores de sustentabilidade

que auxilie a gestão dessas unidades exige a aplicação de um método multicritério, a fim de

que sejam considerados, de forma ponderada, os diferentes aspectos da sustentabilidade

inerentes à atividade de produção de petróleo e gás no ambiente marítimo.

É evidente a necessidade de utilização da análise multicriterial na construção de

indicadores que incorporem as diversas dimensões que contemplam as múltiplas áreas de

especialização disciplinares que possuem interface com a atividade de produção de petróleo

e gás offshore (WEBER, 2002 e JOLLIVET e PAVÉ, 2002). Muitas vezes, a gestão das

unidades de produção se baseia, preferencialmente em análise monocriterial, com vistas

apenas à otimização da operação do ponto de vista econômico, sem preocupações com as

prioridades sociais das comunidades e ambientais do meio.

A tomada de decisão para a gestão sustentável de unidades de produção de

petróleo e gás offshore deve se orientar por critérios muitas vezes conflitantes, a respeito dos

quais os decisores devem selecionar, ponderar eordenar, com base naconsideração dos

múltiplos critérios, de forma a identificar as alternativas que melhor atendam à gestão. Pode-

se perceber que se trata de um processo complexo, e que, portanto, implica na utilização da

metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (ARAUJO e ALMEIDA, 2009).

Os métodos multicriteriais, segundo Rangel et al. (2009) ajudam a lidar com

problemas que envolvem vários objetivos simultâneos, proporcionando uma visão holística,

uma vez que considera todas as informações disponíveis para a tomada de decisão.

Lyra (2008) entende que a experiência e o conhecimento do problema são tão

essenciais para a tomada de decisão quanto os dados disponíveis, princípio que, segundo o

autor, é a base dos métodos multicritérios. Esses métodos incorporam critérios quantitativos

e qualitativos na análise que executa, o que é limitado pela capacidade humana de analisar

simultaneamente todas as alternativas possíveis.

Segundo Rangel et al. (2009), para alcançar transparência e sistematização do

processo decisório, que envolve diversos objetivos simultaneamente, é essencial o apoio de
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métodos multicriteriais, que oferecem uma visão holística, agregando todas as informações

disponíveis.

Para Adissi et al. (2013), a análise multicriterial vem sendo utilizada ao longo

dos anos para aplicação em diversas áreas do conhecimento como econômica,

administrativa, engenharia, meio ambiente, sociais dentre outras, sendo possíveis as

variações do método multicriterial por ordenação ou por agregação. Os métodos de

agregação fazem uma combinação de todos os critérios em um só, quando um critério de

bom desempenho pode compensar o fraco desempenho de outro. Os métodos de ordenação,

por sua vez, se baseiam na comparação, par a par, entre a opinião dos decisores a respeito

dos critérios. Estes métodos podem ser associados à escola francesa e a americana. Dentre os

métodos da escola francesa está a família dos métodos PROMETHEE (Preference Ranking

Organization Method for Enrichment Evaluations).

A escolha do método multicritério a ser usado dependerá da sua adequabilidade

ao problema, o que envolve aspectos do tipo existência de níveis hierárquicos e incertezas.

Existem, na literatura, diversas aplicações dos métodos multicriteriais para o

desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade. Como exemplos, podem ser citados os

autores: Silva e Januzzi (2009) - O uso da Análise Multicritério na construção de um

indicador de Condições de Vida: Estudo paraa Baixada Fluminense; Blancas et al. (2010) –

Goal programming synthetic indicators: An application for sustainable tourism in

Andalusian coastal counties; Batstone et al. (2011) – Methods for developing sustainability

indicators systems for freshwater and estuarine receiving bodies of urban stormwater; Jac,

Bilic e Mladineo (2012) - Application of multicriteria methods to planning of investment

projects in the field of civil engineering; Cavallaro (2005) - An Integrated Multi-Criteria

System to Assess Sustainable Energy Options: An Application of the Promethee Method;

Wang, Chun-Fa Zhang e Zhao (2009) – Review on multi-criteria decision analysis aid in

sustainable energy decision-making; Munier (2011) – Methodology to select a set of urban

sustainability indicators to measure the state of the city and performance assessment.

2.7.1 PROMETHEE

Os métodos da família PROMETHEE foram propostos em 1982, a partir de

quando passaram a ser objetos de desenvolvimento e adaptações complementares (Brans e

Mareschal, 2002). Segundo Vincke (1992) e Brans e Marechal (2002), o método

PROMETHEE constrói e analisa uma relação de sobreclassificação de valores, ou seja, uma
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relação binária, onde o decisor tem argumentos para afirmar se uma alternativa é melhor ou

tão boa quanto outra.

Desde que foi proposto, o método PROMETHEE sofreu adaptações e variações,

existindo hoje, as seguintes versões (BRANS et al., 1986) :

- PROMETHEE I – versão que estabelece uma pré-ordem parcial entre as alternativas, sendo

aplicável a problemáticas de escolhas.

- PROMETHEE II – a versão II estabelece uma pré-ordem completa entre as alternativas,

sendo utilizada para solução de problemáticas de ordenação.

- PROMETHEE III – esta é uma versão que ampliaa noção de indiferença, com o tratamento

probabilístico dos fluxos de preferência em intervalos.

- PROMETHEE IV – versão que estabelece uma pré-ordem completa ou parcial, podendo

ser utilizada para problemática de escolha e ordenação destinadas às situações com um

conjunto contínuo de soluções viáveis.

- PROMETHEE V – uma implementação, que após estabelecer uma ordem completa entre

as alternativas, com o PROMETHEE II, introduz restrições, identificadas no problema, para

as alternativas selecionadas; incorporando uma filosofia de otimização inteira.

- PROMETHEE VI – versão que estabelece uma pré-ordem completa ou parcial, sendo

indicada para problemáticas de escolha e ordenação. Destinadapara situações em que não é

possível estabelecer um valor fixo de peso para cada critério, pelo decisor.

- PROMETHEE – GAIA – é uma extensão dos resultados do PROMETHEE, por meio de

um procedimento visual e interativo (MORAIS e ALMEIDA, 2006).

O uso do PROMETHEE requer o conhecimento de conceitos que são utilizados

na construção da relação de sobreclassificação, tais como:

 wj– peso de cada critério, ligado à sua importância.

 fj(a) – valor atribuído à alternativa a em relação ao critério j.

 fj(a,b) – função de preferência, que varia de zero a 1 e representa o

comportamento do decisor diante das diferenças referentes às comparações

par a par das alternativas, para cada critério. As funções de preferência mais

utilizadas no método PROMETHEE serão apresentadas na Tabela 1.

 q – representa um limite de indiferença, abaixo do qual não existe preferência

entre as alternativas.

 p – limite de preferência, acima do qual existe preferência ampla.
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 P(a,b) - grau de sobreclassificação de a em relação a b, também é chamado

de índice de preferência multicritério.

 F+ (a) – fluxo de saída, que representa a média de todos os graus de

sobreclassificação de a, com relação às outras alternativas. Quanto maior o

seu valor, melhor é a alternativa.

 F- (a) – fluxo de entrada, e representa a média de todos os graus de

sobreclassificação das outras alternativas. Quanto menor seu valor, melhor a

alternativa.

Para cada critério (indicador), será estabelecido pelo decisor um peso wj, de

acordo com a importância do critério sob o ponto de vista do decisor. A preferência do

decisor aumentará a diferença entre o desempenho das alternativas, sendo definida a função

de preferência, que assumirá valores de zero a um. O valor da função de preferência poderá

aumentar caso a vantagem de uma alternativa em relação à outra aumente. Serão iguais a

zero se o desempenho de uma alternativa for igual ou inferior ao da outra. Com as

intensidades depreferência definidas, obtém-se o grau de sobreclassificação para cada par de

alternativas. Em seguida, apresenta-se a fase de exploração das relações de

sobreclassificação, levantadas na fase de construção das mesmas.

A fase de exploração tem o objetivo de subsidiar o apoio à decisão, com base

nas relações que foram construídas, nas limitações do decisor e na problemática

característica.

Brans et al. (1986) apresentam seis tipos de funções de preferência, que se

encontram apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1 - Funções de preferência no Método PROMETHEE

Fonte: adaptado de Braga Júnior e Gobetti, 2002

Segundo Braga Júnior e Gobetti (2002) as funções de preferência do método

PROMETHEE devem ser interpretadas da seguinte forma:

 Tipo I: Não existe preferência entre a e b, somente se f(a) = f(b). Quando esses

valores são diferentes, a preferência é toda para a alternativa com o maior valor.
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 Tipo II: Considera-se uma área de diferença constituída de todos os desvios entre f(a)

e f(b) menores que q. Para os desvios maiores a preferência é total.

 Tipo III: A intensidade das preferências aumenta linearmente até o desvio entre f(a) e

f(b) alcançar p. Além deste valor, a preferência é total.

 Tipo IV: Não existem preferências entre a e b, quando o desvio entre f(a) e f(b) não

excede q; entre q e p, é considerado um valor de preferência médio (0,5); depois de p

a preferência é total.

 Tipo V: Entre q e p a intensidade das preferências aumenta linearmente. Fora deste

intervalo, as preferências são iguais ao caso anterior.

 Tipo VI: A intensidade das preferências aumenta continuamente e sem

descontinuidade, ao longo de x. O parâmetro s é a distância entre a origem e o ponto

de inflexão da curva.

2.8 MÉTODOS ORDINAIS DE APOIO À DECISÃO

O apoio multicritério à decisão surgiu na década de 1970, no entanto, alguns

métodos mais simples já existiam desde a revolução francesa. Segundo Soares de Mello,

(2002), os métodos de Borda e Condorcet sãoprecursores das escolasamericana e francesa,

respectivamente, e já eram utilizados em julgamentos nos tribunais, por serem considerados

multidecisores. Hoje, porém, são pouco difundidos sendo utilizados, com algumas variações,

em regulamentos esportivos, na avaliação de fornecedores de empresas petrolíferas ou em

conjunto com um método multicritério, a exemplo do ELECTRE ou do PROMETHEE

(ROCHA E CAVALCANTI NETTO, 2002); Oliveira et al. (2015) – Aplicação de métodos

multicritério ordinais em dados de produção agrícola para avaliação da sustentabilidade.

Segundo Soares de Mello (2002), Gomes Júnior e Soares de Mello (2010) a

utilização do método de Borda requer que cada decisor ordene as alternativas de acordo com

as suas preferências. Para a alternativa preferencial é atribuído um ponto, dois pontos para

segunda colocada na preferência e assim sucessivamente. Os pontos atribuídos pelos

decisores para cada alternativa são somados e aquela que obtiver a menor pontuação será a

escolhida. As alternativas são então ordenadas por ordem decrescente de pontuação, a fim de

garantir o axioma da totalidade. Apesar de simples e amplo, dentro das suas variações, o

método de Borda não atende a um dos axiomas de Arrow, gerando situações indesejáveis,
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como um decisor conhecer as preferências dos demais e alterar a sua opinião de modo a dar

mais chances à alternativa preferida.

O método de Condorcet também exige que cada decisor ordene as alternativas de

acordo com suas preferências. No entanto, o método exige que o decisor realize relações de

superação entre as alternativas, par a par, sendo elaborado um grafo representando a relação

entre cada par de alternativas (Figura 11).

Figura 11 - Tripleta de Condorcet

Fonte: adaptado de Gomes Júnior, Soares de Mello, 2010

O método de Copeland utiliza a mesma matriz de adjacência do método de

Condorcet, do qual é derivado e a partir dela calcula a diferença entre a soma das vitórias e

das derrotas das alternativas, em uma votação por maioria simples, ou seja, a pontuação de

uma alternativa é determinada pela diferença entre o número de alternativas em que ela foi

vitoriosa e o número de alternativas no qual ela foi derrotada. Este método apresenta a

vantagem de fornecer uma ordenação total, classificando também as alternativas que não

pertencem a nenhum ciclo de intransitividade. Os autores consideram que o método de

Copeland reúne vantagens dos dois métodos citados anteriormente (GOMES JÚNIOR, e

SOARES DE MELLO, 2010).

O presente trabalho, considerando a opinião dos diversos autores consultados,

utiliza o método de Copeland para, ao final da aplicação dos indicadores às unidades de

produção de petróleo e gás offshore e da ponderação dos indicadores pelos especialistas

(decisores), apresentar a ordenação das unidades de produção em relação à gestão da

sustentabilidade.
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das derrotas das alternativas, em uma votação por maioria simples, ou seja, a pontuação de

uma alternativa é determinada pela diferença entre o número de alternativas em que ela foi

vitoriosa e o número de alternativas no qual ela foi derrotada. Este método apresenta a

vantagem de fornecer uma ordenação total, classificando também as alternativas que não

pertencem a nenhum ciclo de intransitividade. Os autores consideram que o método de

Copeland reúne vantagens dos dois métodos citados anteriormente (GOMES JÚNIOR, e

SOARES DE MELLO, 2010).

O presente trabalho, considerando a opinião dos diversos autores consultados,

utiliza o método de Copeland para, ao final da aplicação dos indicadores às unidades de

produção de petróleo e gás offshore e da ponderação dos indicadores pelos especialistas

(decisores), apresentar a ordenação das unidades de produção em relação à gestão da

sustentabilidade.
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CAPÍTULO 3 - PROCEDIMENTO METODOLÓGICO PARA ESTRUTURAÇÃO

DO SISTEMA DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA UNIDADES

DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE

O principal motivador da pesquisa foi o interesse de que os resultados possam

incentivar a adoção de melhores práticas na gestão da sustentabilidade e no controle dos

impactos das atividades de produção de petróleo e gás, realizadas no mar. Ao mesmo tempo,

representa um esforço para compreender os efeitos das novas conquistas das grandes

empresas de petróleo com atuação no Brasil, em função do novo cenário de exploração e

produção, recentemente anunciado pelo governo brasileiro, considerando os objetivos da

Política Energética Nacional de “promover o desenvolvimento, de ampliar o mercado de

trabalho e de valorizar os recursos energéticos, de atrair investimentos e de promover a

competitividade do país no mercado internacional”, como também de atender à preservação

ambiental e à geração de benefícios sociais.

Neste capítulo serão apresentadas as metodologias utilizadas para o

desenvolvimento da pesquisa, sendo descritos os seguintes aspectos: a classificação da

metodologia, o procedimento metodológico com a descrição das etapas realizadas para a

pesquisa e a descrição das unidades de produção utilizadas para validação do modelo.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA METODOLOGIA

A primeira abordagem realizada foi o levantamento bibliográfico sobre temas

de relevância para a pesquisa. A classificação da pesquisa está apresentada de acordo com a

natureza, os objetivos, os procedimentos metodológicos e ainda com relação ao escopo.

Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se em pesquisa aplicada, com o

objetivo de apresentar uma solução para um problema específico, definido a partir de

conhecimentos científicos obtidos de outros pesquisadores de áreas de interface com a área

estudada.

A investigação científica nasce da percepção de um problema existente, que gera

preocupação e demanda a necessidade da busca de maior conhecimentoe da realização

deesforços pela busca de uma solução (BARROS e LEHFELD, 2000). Desta forma, a

investigação da presente pesquisa se deu diante da constatação da inexistência de

ferramentas adequadas para a gestão da sustentabilidade de atividades potencialmente

poluidoras do meio ambiente e causadoras de impactos sociais e econômicos, qual seja a
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produção de petróleo e gás offshore. A gestão sustentável dessas atividades é importante,

especialmente quando se considera o caráter setorial da sustentabilidade. Ou seja, para uma

empresa produzir petróleo no mar é necessário que a atividade seja considerada

“economicamente viável”, assim, não existirá empreendimento de produção de petróleo

offshore se a dimensão econômica não estiver evidente. Mas, por outro lado, na medida em

que se privilegia a dimensão econômica, há comprometimento ambiental e social, em função

da ocorrência dos danos ambientais inerentes a essas atividades, que não podem ser evitados

(por exemplo, geração e disposição dos resíduos da atividade; uso de produtos químicos,

além dos riscos inerentes à atividade de produção de petróleo e gás). Da mesma forma,

existe comprometimento social, uma vez que a atividade de produção de petróleo e gás pode

afetar outras atividades que ocorrem na mesma área, por exemplo, a pesca e o turismo.

Muitas vezes, pescadores artesanais, que dependem da atividade para sua sobrevivência e

das suas famílias, são afetados pela atividade de produção de petróleo e gás. O turismo pode

ser afetado em casos de acidentes com vazamentos de petróleo que podem em alguns casos,

atingir grande extensão de área.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como descritiva e

exploratória. Para o entendimento do problema estudado, são descritas as unidades de

produção de petróleo offshore, procurando-se conhecer todos os seus componentes e as suas

inter-relações com o meio ambiente, com os atores sociais e com a economia, sendo

identificados e relatados os impactos decorrentes das atividades.

Seguindo a afirmativa de Santos (2007, p. 26): “explorar é tipicamente a

primeira aproximação com o tema e visa criar maior familiaridade em relação a um fato ou

fenômeno”, pode-se considerar que a pesquisa atual é também classificada como

exploratória por se tratar de um trabalho de levantamento de conhecimento para

preenchimento de lacunas existentes no monitoramento dos impactos das atividades de

produçãode petróleo e gás offshore, tanto no meio ambiente, quanto na vida dos animais e

pessoas e na economia da região onde ocorrem, com a finalidade de tornar essa problemática

mais compreensível e explícita.

Quanto aos procedimentos aplicados na atual pesquisa, pode-se considerar a sua

classificação como bibliográfica e documental. Para o levantamento do conhecimento, e

para a busca de dados e informações foram consultados artigos científicos nacionais e

internacionais publicados em periódicos especializados, bem como teses e dissertações

defendidas, anais de congressos, textos e artigos de várias temáticas relacionadas com o

objeto dessa pesquisa, além de documentos oficiais, como relatórios de sustentabilidade
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corporativos, pareceres e notas técnicase estudos ambientais realizados para o licenciamento

de atividades de produção de petróleo e gás no ambiente marinho. Com o intuito de obter

informações sobre os indicadores, foi ainda utilizado, o canal oficial do governo federal,

disponibilizado a partir da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, 2011), por meio do

qual foram consultados: a empresa estatal, responsável pelas unidades de produção

analisadas e os órgãos de controle e fiscalização das atividades de produção de petróleo e

gás offshore. Esses procedimentos, segundo Nossa (2002), se configuram em pesquisa de

campo, uma vez que os resultados obtidos, nada diferem dos que seriam obtidos em visitas

físicas às empresas. Ainda segundo Nossa (2002), a visita à empresa poderia sim ter o

objetivo de “auditar” as informações constantes nos relatórios analisados ou recebidas por

meio de comunicação com a empresa, o que não é objetivo desta pesquisa.

De acordo com Martins e Theóphilo (2016), como o trabalho faz uso de dados e

informações que serão submetidos a análises, caracterizações e interpretações, considera-se

que a abordagem do problema utiliza técnicas de avaliação quantitativas, sendo, portanto,

uma pesquisa de classificação quantitativa.

Quanto ao escopo da pesquisa, estabeleceu-se que a abordagem do problema

deverá contemplar as unidades de produção de petróleo e gás, localizadas no mar territorial

brasileiro e suas instalações de apoio, além de toda a extensão da área de influência do

empreendimento, definida no estudo ambiental, apresentado ao órgão competente.

3.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Considera-se que uma unidade de produção de petróleo e gás offshore é um

complexo sistema, composto por uma multiplicidade de pequenos subsistemasque interagem

e, embora cada um tenha uma certa autonomia, cada um também depende das funções dos

demais e interfere no desempenho de outros e no funcionamento do sistema total. Portanto, é

necessário ter uma visão sistêmica para entender os relacionamentos essenciais entre os

componentes do sistemacomo um todo. Sendo assim, é preciso identificar as relações

essenciais ao funcionamento do sistema.

Desta forma, a construção do sistema de indicadores de sustentabilidade para

unidades de produção de petróleo e gás offshore, proposto no presente estudo, foi precedida

de um levantamento dos elementos que compõem uma unidade de produção de petróleo e

gás offshore e da análise de como cada elemento interage com os demais e com o meio

externo e ainda das relações existentes entre eles no âmbito do sistema como um todo
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(Etapa 1). Esta etapa envolveu o levantamento bibliográfico e documental e, ainda, o

contato com profissionais de regulação das atividades de produção de petróleo e gás

offshore, além de analistas ambientais, sobre as exigências regulatórias a que são

submentidas. Foram também consultados profissionais de diversas formações que atuam na

área de produção de petróleo e gás no ambiente marinho, acerca da estrutura e operação das

unidades estudadas.

Por meio desta etapa foi possível a identificação dos impactos aos meios físico,

biótico e socioeconômico das atividades na área de influência do empreendimento de

produção de petróleo e gás offshore. Esta etapa foi importante para a certificação de que o

alcance dos indicadores selecionados seja realista e aplicável e atenda ao escopo definido no

trabalho.

Para o desenvolvimento e estruturação de um conjunto de indicadores de

sustentabilidade pode-se utilizar duas abordagens distintas: (a) top-down, onde especialistas

e pesquisadores definem o conjunto de indicadores e a sua estruturação, e (b) a abordagem

bottom-up, caracterizada pela participação das partes interessadas de diferentes categorias

para a definição do conjunto de indicadores e da sua forma de estruturação (LUNDIN,

2003).

Com o levantamento do conhecimento a respeito do sistema a ser estudado,

partiu-se para a etapa de brainstorming (Etapa 2), seguindo uma combinação das

abordagens top-down e bottom up, com a participação de um grupo de apoiadores, na

realização de discussões para a seleção dos indicadores especificamente e das respectivas

dimensões que passaram a fazer parte do sistema de indicadores. O grupo de apoiadores da

pesquisa, composto por profissionais de diversas formações (engenheiros químicos,

ambientais e civis, sociólogos, economistas e bachareis em direito) teve participação

relevante nesta etapa, pois foi a partir das opiniões lançadas e das discussões realizadas, com

base no conhecimento da bibliograifa levantada, que foram definidos os indicadores e a

forma como estarão estruturados nas dimensões econômica, ambiental, social e operacional,

relacionadas com as unidades de produção.

Para embasar as dicussões realizadas nesta etapa, foram tomados como

referências os indicadores de sustentabilidade definidos por outras metodologias, tais como,

a quarta versão das diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), que é adotada para a

elaboração dos relatórios de sustentabilidade da maioria das empresas de petróleo e gás; as

orientações da International Petroleum Industry Environmental Conservation Association

(IPIECA), por se tratar da associação específica do segmento industrial de petróleo e gás
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(IPIECA, 2016); o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), desenvolvido pelo Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e também o Índice de Sustentabilidade

Minerária (ISM), desenvolvido por Viana (2012) para aferir a sustentabilidade de unidades

de operação da atividade minerária, serviu de inspiração para o presente trabalho.

Com o levantamento dos indicadores em uso, foi realizada uma análise

personalizada de cada indicador, a fim de reconhecer as suas condições e restrições

especificas em relação ao sistema a ser proposto. Foram identificadas e reconhecidas

sensibilidades nacionais e internacionais para os tópicos abordados, considerados de

importância para o setor de petróleo e gás, a fim de evitar que a análise dos mesmos fosse

super ou subvalorizada.

Nesta etapa de discussões, a participação do grupo de apoiadores

multidisciplinar, garantiu que fossem contemplados temas sustentáveis variados e

assegurou-setambém que nenhum tópico importante fosse negligenciado e, desta forma,

garantiu-se a maximização do uso da abordagem participativa na avaliação dos indicadores

propostos.

Cada indicador selecionado, foi submentido a uma análise, que seguiu o

esquema apresentado na Figura 12:

Figura 12 - Esquema para estruturação dos indicadores do modelo

Fonte: Adaptado de Carvalho, 2013

Para cada indicador foi definida a dimensão a que estará vinculado e a

subdimensão (temática) a ele relacionada. Foi feita também a descrição do indicador,
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especificando a que se refere e o que deverá ser medidocom a sua aferição. Em seguida foi

apresentada a justificativa para a seleção do indicador e o tipo de relação que possui

(positivo ou negativo, isto é, se o aspecto a que se refere o indicador é favorável, devendo,

portanto, nesses casos, sua relação ser positiva, ou, caso contrário, o indicador possui uma

relação negativa, devendo sua quantificação ser minimizada). Foi também informada a

origem dos dados para a medição do indicador e a fonte de onde serão acessados os dados.

Vale ressaltar que este foi um critério de corte de alguns indicadores previamente

selecionados pela sua pertinência, mas descartados pela ausência ou inacessibilidade dos

dados necessários para a sua aferição. Posteriormente, serão detalhados todos esses

procedimentos de não consideração de alguns indicadores selecionados, apontando os

motivos para a sua ausência entre os indicadores selecionados na estruturação final do

sistema proposto.

Após amplas discussões foram definidos os indicadores dentro das dimensões

econômica, ambiental, social e operacional que se encontram apresentados no Quadro11.

Quadro 11 - Indicadores do modelo e temas relacionados
Dimensão Indicadores

Econômica

Interferência na economia da região, duração do empreendimento, sensibilidade
ambiental da área de influência, contribuição da atividade para o setor petrolífero,
rentabilidade do campo, fluido(s) produzido(s), compensação ambiental, multas
ambientais, multas trabalhistas e investimentos em pesquisa, desenvolvimento e
inovação.

Ambiental

Sistema de geração de energia elétrica, emissões atmosféricas, queimas extraordinárias
de gás, sensibilidade ambiental da área, injeção de produtos químicos, água de produção,
área do campo, número de impactos efetivos da atividade, área impactada em
terra,extensão da área de influência, gestão dos resíduos da plataforma (Projeto de
controle da poluição), sistema de alerta de derramamento de óleo, plano de emergência
individual e escoamento da produção.

Social

Audiências públicas, interferência com a pesca, extensão da área de influência, plano de
emergência individual, tripulação da plataforma, SMS do empreendimento, multas
trabalhistas, interferência na economia da região, influência da atividade na diminuição
da pobreza da região, influência no desenvolvimento humano, duração do
empreendimento.

Operacional

Demanda hídrica, queima extraordinária de gás, licença de operação, condicionantes da
licença de operação, multas trabalhistas, multas ambientais, riscos de acidentes na
gestão, estimativa da produção, auditorias ambientais, plano de desenvolvimento,
fluido(s) produzido(s), sistema de ancoragem, incidentes com riscos à saúde e ao meio
ambiente, tripulação da plataforma, sistema de detecção e combate a incêndio, planta de
processamento da produção, sistema de comunicação a bordo, análise preliminar de
perigos e número de poços interligados.

Fonte: elaboração própria, 2018
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As justificativas para a seleção de cada indicador estão apresentadas no Capítulo

4, bem como outras informações referentes  à relação do indicador e à origem dos dados

para a sua aferição.

A etapa que se seguiu à seleção dos indicadores e respectivas dimensões e

subdimensões foi a etapa de seleção das unidades de produção que serviram para validação

do modelo (Etapa 3). Foram considerados os seguintes critérios para a seleção das unidades

de produção offshore: unidades de produção ativas, localizadas em diferentes bacias

sedimentares marítimas e em diversas lâminas d’água, com produtividades também variadas

e que possuam plataformas de tipologias diferentes. Esses critérios foram estabelecidos a

fim de que a atividade de produção de petróleo e gás offshore possa ser comparada em

função das variáveis a que estão submetidas.

Foram selecionadas as unidades de produção, operadas pela Petrobras

(PETROBRAS, 2017):

1. Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Cidade de Angra dos Reis, que

opera no Campo de Lula, Bacia de Santos, localizado em lâmina d’água de 2.140 m.

2. Plataforma Petrobras – 61 (P-61), que se encontra operando no campo de Papa-terra,

na Bacia do Espírito Santo, ancorada em lâmina d’água de 1.185 m.

3. Plataforma PPER – 1, operando no Campo de Peroá, Bacia de Campos,

com lâmina d’água de 70 m, na sua localização.

Mais detalhes sobre as unidades de produção analisadas também estão

apresentadas no Capítulo 4.

Com a seleção das unidades de produção, seguiu-se para a etapa de coleta dos

dados dos indicadores (Etapa 4). Nesta etapa foram consultadas várias fontes, tais como:

website do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Estudos de Impactos

Ambientais e Relatórios de Impactos Ambientais (EIAs/RIMAs), licenças de operação das

unidades selecionadas e pareceres técnicos da Coordenação Geral de Petróleo e Gás, da

Diretoria de Licenciamento do IBAMA (CGPEG/DILIC/IBAMA). Foram ainda consultados

a ANP, o IBAMA, o Ministério do Trabalho (MT) e a empresa Petrobras. Os pedidos de

informações aos órgãos do governo federal e à empresa estatal - Petrobras foram

encaminhados por meio do e-SIC - Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao

Cidadão, definido pela Lei de Acesso à Informação, utilizando todas as instâncias

necessárias para assegurar o recebimento das informações solicitadas.
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Ressalta-se, no entanto, que as respostas aos pedidos de informações enviados

aos órgãos citados e à Petrobras, além daqueles obtidos por meio das consultas aos

documentos elencados ou a ausência de retorno tempestivo às solicitaçãoes encaminhadas,

resultaram na necessidade de eliminação de alguns indicadores previamente selecionados,

mesmo que a inclusão dos mesmos tenha sido motivada por argumentos deduzidos de

discussões de caráter técnico científico, que orientavam e justificavam a medição do aspecto

por meio de um indicador. Levou-se em consideração que “para sermos realistas, nossos

modelos têm de incluir e medir todos os fatores importantes, qualitativa e quantitativamente

mensuráveis, sejam eles tangíveis ou intangíveis” (SALTY, 1991).

No capítulo 4, na apresentação e discussão dos resultados, estão divulgadas as

justificativas para inclusão e/ou rejeição de cada indicador.

Com os dados obtidos foram realizadas análises para verificação da capacidade

de mensuração dos indicadores, a partir desses dados, fazendo-se comparações, a fim de que

não houvesse redundância ou omissões de aspectos relevantes nas aferições dos indicadores.

Selecionados todos os indicadores do modelo, seguiu-se a etapa de estruturação

hierárquica do sistema de indicadores (Etapa 5). Ressalta-se nesse momento, a importância

da utilização da análise hierárquica, que possibilita a abordagem de problemas complexos,

considerando múltiplos critérios simultâneos e, desta forma, foram realizadas análises para a

escolha da melhor alternativa de estruturação do sistema.

A escolha da estrutura final considera o sistema de indicadores para unidade de

produção de petróleo e gás offshore no topo da estrutura hierárquica, posicionando-se as

dimensões econômica, ambiental, social e operacional nos níveis imediatamente abaixo.

Para cada dimensão, foram definidas as subdimensões, situadas em um nível hierárquico

logo abaixo. Os indicadores se encontram agrupados em cada subdimensão, de acordo com

os temas a eles relacionados. Os indicadores posicionados na base da estrutura hierárquica

serão analisados individualmente do ponto de vista da dimensão a que está vinculado dentro

da estrutura. Assim, a estruturação hierárquica permite que um mesmo indicador seja

analisado sob a ótica de diferentes dimensões e subdimensões e um problema decisório

complexo passa a ser analisado separadamente para posteriormente as análises serem

agregadas e, ao final, chegar-se à solução do problema como um todo.
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3.3 UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS USADAS PARA

VALIDAÇÃO DO MODELO

Para a validação do modelo de indicadores de sustentabilidade proposto para

unidades de produção de petróleo e gás offshore, foram selecionadas trêsplataformas de

produção que serão apresentadas a seguir e, a partir dos dados levantados para as três

plataformas, foi também definida uma unidade de produção, considerada ideal, do ponto de

vista da sustentabilidade. Ou seja, para esta unidade aqui denominada P-IDEAL, foram

atribuídos os valores dos indicadores, que representam uma situação ideal, entre as três

demais analisadas.

3.3.1 FPSO Cidade de Angra dos Reis

O FPSO Cidade de Angra dos Reis MV22 encontra-se ancorado em lâmina

d’água de 2.140 m, no campo de Lula (anteriormente denominado campo de Tupi), na bacia

de Santos, operando desde 28 de outubro de 2010, pela Petrobras (Figura 13). O FPSO está

localizado na parte central da bacia de Santos, entre latitudes 24 º 55 '/ 25 º 40' S e

longitudes 42 º 30 '/ 43 º 03' W (PETROBRAS, 2008).

Figura 13 - Imagem do FPSO Cidade de Angra dos Reis

Fonte: MODEC, 2017
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A Mitsui Ocean Development & Engineering Company (MODEC), empresa

japonesa, converteu os navios VLCC "M/V Sunrise IV" no FPSO Cidade de Angra dos Reis,

considerado a primeira fabricação de produção comercial para o pré-sal do mundo.

O FPSO tem uma capacidade de processamento de até 100 mil barris de petróleo

por dia e de 5 milhões de m3 de gásnatural diários. A instalação foi projetada para remover

H2S e CO2 e é capaz de reinjetar o gás CO2 a 550 bar, além de exportar gás para a costa. O

FPSO reuniu inicialmente a produção de cinco poços submarinos, mas possui capacidade

para acomodar quatro poços de produção adicionais no futuro.

O FPSO Cidade de Angra dos Reis possui 330 m de comprimento, capacidade

total de estocagem de petróleo de 284.297 m³, sistema de separação e tratamento de óleo,

gás e água, uma unidade de tratamento de esgoto, um heliponto, equipamentos de

salvatagem (salvamento) com 4 baleeiras com capacidade para 50 pessoas cada uma, cinco

balsas salva-vidas, com capacidade para 25 pessoas cada uma e um barco para resgate, com

capacidade para seis pessoas (PETROBRAS, 2008).

O Campo de Lula, onde se encontra o FPSO Cidade de Angra dos Reis, está

situado na bacia de Santos a cerca de 230 km da costa do Rio de Janeiro e sua descoberta

ocorreu em junho de 2006 (Figura 14).

Figura 14 - Mapa de localização do Campo de Lula

Fonte: ANP, 2013

Segundo o Plano de Desenvolvimento, aprovado pela ANP em 2013, o campo

de Lula tem previsão de se desenvolver em dez módulos, sendo o FPSO Cidade de Angra

dos Reis responsável pela produção do Módulo Piloto de Lula (ANP, 2013a).
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De acordo com o EIA/RIMA, apresentado ao IBAMA, em 2008, para subsidiar

o licenciamento ambiental da produção do Piloto de Lula, após a separação da água e do gás,

opetróleo é armazenado nos tanques do próprio navio-plataforma e, dentro da necessidade, o

petróleo produzido no FPSO é transferido para um navio aliviador que transportará o

petróleo até os principais terminais da região sudeste do Brasil.

Parte do gás natural produzido é utilizada na geração de energia para o navio-

plataforma e parte é escoada por meio de gasoduto até a plataforma de Mexilhão, outra

unidade de produção da Petrobras, localizada na mesma bacia sedimentar, de onde seguirá

para a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), localizada no município

de Caraguatatuba/SP.

A empresa informa no EIA/RIMA (PETROBRAS, 2008) que a água produzida

no processo será descartada no mar, após rigoroso tratamento e controle para o atendimento

das condições de descarte no ambiente, estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 393/07.

A área de influência do empreendimento, definida no estudo ambiental como a

área que poderá ser afetada pelos impactos decorrentes das atividades do empreendimento,

estáapresentada no Quadro 12 e na Figura 15.

Quadro 12 - Área de Influência do Piloto de Lula

Meios Área de Influência

Físico e biótico

Área de 7 km no entorno do FPSO Cidade de Angra dos Reis;
Área de 216 km de extensão do Gasoduto;
Rota de navegação dos barcos de apoio entre o FPSO e a base de apoio.

Socioeconômico

Área de segurança de 500 m no entorno do FPSO;
Área de segurança ao longo do gasoduto, durante a fase de instalação; Municípios de
Rio de Janeiro e Niterói, potencialmente beneficiários dos royalties;
Área que engloba as possíveis rotas de embarcações de apoio, entre o FPSO e a base
de apoio;
Município do Rio de Janeiro que possui instalações de apoio às atividades.

Fonte: RIMA do Piloto do Sistema de Produção e Escoamento de Óleo e Gás do Bloco BM-S-11 - Bacia de
Santos, 2008



92

Figura 15 - Mapa da área de influência do Piloto de Lula

Fonte: PETROBRAS, 2008

3.3.2 Plataforma Petrobras 61 (P-61)

A plataforma Petrobras 61 (P-61) é uma plataforma do tipo Tension Leg

Wellhead Plataform (TLWP), sendo a primeira desse tipo construída no Brasil, pelo

Estaleiro BrasFELS, em Angra dos Reis (RJ) (PETROBRAS, 2011).

A P-61 encontra-se ancorada, no campo de Papa-terra, na bacia de Campos, a

cerca de 110 km do município de Cabo Frio, no sul do estado do Rio de Janeiro, na parte sul

da bacia. A área do campo atinge cerca de 183 km2, distribuídos em lâminas d’água que

variam de 400 a 1.600m. A P-61 está ancorada nos limites do campo, em lâmina d’água de

1.185 m. Na Figura 16 pode-se ver a localização do campo de Papa-terra (PETROBRAS,

2011).

Figura 16 - Mapa de localização do campo de Papa-terra.

Fonte: ANP, 2015
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A produção da P-61, em outubro de 2017, segundo dados da ANP, foi de

2.953,02 bbl/dia de petróleo e 13,85 Mm3 de gás por dia, aproximadamente 60% da sua

produção de petróleo em março de 2016 e apenas 1/3 da produção de gás natural no mesmo

período para a unidade de produção (ANP, 2017).

O campo de Papa-terra é operado pela Petrobras em um consórcio com a

Chevron, que detém 37,5% de participação, contra os 62,5% da operadora (Petrobras) e foi

descoberto em 2003, com a perfuração de um poço, localizado em lâmina d’água de 1.208m

(PETROBRAS, 2011).

A P-61 não possui planta de processamento, possuindo apenas separadores de

teste e toda a sua produção é transferida para o FPSO P-63, que também opera no campo de

Papa-terra, localizado a aproximadamente 350 metros, onde será realizado o seu

processamento para então, ser escoada através de navios aliviadores.

A P-61 possui acomodação para 60 pessoas em 18 camarotes, sendo seis destes

para duas pessoas e 12 para quatro pessoas. Possui ainda heliponto, localizado na parte

superior do módulo de acomodação. Além dos camarotes, a plataforma conta também com

cozinha, restaurante, lavanderia, vestiário, sala de equipamentos, despensa, sala de jogos,

academia, cinema, salas de reunião, escritórios, sala de documentação técnica, sala de

Internet recreativa, sala de TV/recepção/briefing, sala de rádio, sala de controle, enfermaria

e sala de elétrica e Telecom, distribuídas nos quatro níveis da plataforma.

A área de influência do empreendimento foi delimitada com base no Termo de

Referência CGPEG/DILIC/IBAMA n° 011/09, ou seja, “área de abrangência geográfica dos

impactos diretos e indiretos que o empreendimento poderá acarretar aos meios físico, biótico

e socioeconômico”.

No EIA (PETROBRAS, 2011), a Petrobras indica que a área de influência,

definida de forma conservativa, abrange:

- a área de 500 m de segurança, no entorno da plataforma;

- as extensões geográficas ocupadas pelas bases de apoio, assim como a faixa de 2

km de largura para as rotas das embarcações de apoio marítimo;

- os municípios de Quissamã, Macaé, Casimiro de Abreu, Armação dos Búzios,

Arraial do Cabo e Paraty, no estado do Rio de Janeiro, recebedores de royalties;

- os municípios de Guarapari, Piúma e Itapemirim, do estado do Espírito Santo e

Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraialdo Cabo, no estado
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do Rio de Janeiro por apresentarem área de pesca artesanal que abrange a área do

empreendimento.

A área de influência definida no Estudo de Impacto Ambiental do Sistema de

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural no Bloco BC-20 está apresentada na

Figura 17.

Figura 17 - Mapa da área de influência

Fonte: PETROBRAS, 2011

3.3.3 Plataforma PPER-1

A plataforma PPER-1 encontra-se localizada no campo de Peroá, na bacia do

Espírito Santo, em lâmina d’água de 67 m de profundidade. Trata-se de uma plataforma fixa,

onde os quatro poços existentes estão interligados à plataforma por meio de linhas flexíveis,

sendo a completação realizada através deárvore de natal molhada, à exceção de um dos

poços. A produção é escoada por um gasoduto de 56,2 Km de extensão até a Unidade de

Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC), localizada próximo ao município de Linhares/ES.

A Figura 18apresenta uma imagem da plataforma PPER-1 (ANP, 2012b).

Segundo dados da ANP (2017), em outubro de 2017, a produção da PPER-1 foi

de 309,16 bbl/dia de petróleo e 1.038,16 Mm3 de gás por dia, ambas acima da produção do

mesmo mês do ano de 2016, que foram respectivamente, 265,15 e 877,26 bbl/d de petróleo e

Mm3 de gás por dia.
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O campo de Peroá está localizado na porção marítima da bacia do Espírito

Santo, cerca de 50 Km da costa, em lâmina d'água entre 66 a 71 m. A área do campo é de

aproximadamente 72 km², como mostra a Figura 19 (ANP, 2016).

Figura 18 - Plataforma PPER-1

Fonte: PETROBRAS, 2002

Figura 19 - Mapa de Localização do Campo de Peroá

Fonte: ANP, 2016
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CAPITULO 4 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo está apresentado o modelo do sistema de indicadores elaborado

para a gestão da sustentabilidade de unidades de produção de petróleo e gás offshore, com a

definição da sua estrutura hierárquica e o detalhamento das dimensões, subdimensões e

indicadores que o compõem. Ainda está apresentado o resultado da validação do sistema de

indicadores proposto, por meio da sua aplicação às três unidades de produção previamente

selecionadas e à unidade P-IDEAL, sendo discutidos os principais pontos, estabelecendo

comparação entre as unidades e aprentando o ranking final de desempenho em

sustentabilidade entre elas.

É também apresentada a formação do painel de especialistas, apontando as

principais características dos participantes que opinaram acerca do grau de importância de

cada indicador dentro do sistema como um todo, bem como as análises realizadas para

aferição da confiabilidade e cosnistência dos questionários aplicados aos especialistas para a

obtenção do grau de importância dos indicadores.

4.1 SISTEMA DE INDICADORES DESUSTENTABILIDADEPARAUNIDADES DE

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE

O sistema de indicadores de sustentabilidade para unidades de produção de

petróleo e gás offshore foi construído posicionando-se as dimensões econômica, ambiental,

social e operacional no primeiro nível hierárquico, acima do nível das subdimensões que,

por sua vez, reúnem os indicadores que serão aferidos sob a ótica do que representa cada

uma das subdimensões a qual se encontram vinculados, conforme apresentado na Figura 20.

A seleção dos indicadores seguiu um processo participativo, procurando associar

diversas propostas de indicadores de sustentabilidade já existentes e em uso pelas

companhias de petróleo e gás no Brasil e no mundo, indicadores de sustentabilidade

propostos para unidades operacionais de outros segmentos (mineração). Também foram

consultados autores de pesquisas sobre indicadores de sustentabilidade, procurando buscar a

interface com as atividades das unidades operacionais aqui estudadas, com relação a

aspectos técnicos, econômicos, regulatórios, operacionais, institucionais, legais, ambientais,

sociais e de gestão.

Foram realizadas várias discussões com a participação de apoiadores de

diferentes formações profissionais, sendo tratados os aspectos que deveriam ser
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contemplados pelos indicadores, de forma a garantir que nenhum tema relevante para as

atividades estudadas tenha sido neglicenciado. A formação multidisciplinar da equipe de

apoiadores da pesquisa proporcionou visões diferentes de cada aspecto associado aos

indicadores que foram então selecionados.

Esta etapa foi importante para a estruturação hierárquica do sistema de

indicadores e desenvolveu-se a partir da identificação dos principais aspectos

dasustentabilidade, inerentes às atividades de produção de petróleo e gás offshore. A

estrutura final do sistema de indicadores proposto encontra-se apresentado na Figura 20.

Figura 20 – Estrutura hierárquica do sistema de indicadores de sustentabilidade para unidades de
produção de petróleo e gás offshore

Fonte: elaboração própria, 2018

O modelo final está composto por um total de 54 indicadores, agrupados nas

dimensões: econômica (10 indicadores), ambiental (14 indicadores), social (11indicadores) e

operacional (19 indicadores).

Ainda como resultado da estruturação hierárquica dos indicadores, foram

elaborados os fluxogramas, apresentados nas Figuras 21 a 24, que apresentam o

detalhamento dos indicadores de cada dimensão.
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Figura 21 - Fluxograma dos indicadores da dimensão econômica

Fonte: elaboração própria, 2018

Os dez indicadores da dimensão econômica, selecionados para o modelo,

abrangem: a subdimensão sociedade e comunidade, que se refere a aspectos que podem

causar impactos à sociedade e/ou à comunidade; a subdimensão operação, relacionada à

operacionalidade da atividade de produção de petróleo e gás e a subdimensão custos e

investimentos, relacionada com os gastos realizados para a operação das atividades do

empreendimento.

Figura 22 - Fluxograma dos indicadores da dimensão ambiental

Fonte: elaboração própria, 2018
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Os 14 indicadores da dimensão ambiental estão estruturados nas subdimensões

danos atmosféricos, que agrupa os indicadores relacionados a esse tema; biodiversidade,

onde se encontra o indicador relacionado com a sensibilidade ambiental da área de

influência do empreendimento; subdimensão locais, que envolve indicadores de impactos de

abrangência local; subdimensão extensão, que por sua vez, abrange indicadores de impactos

de maior extensão e a subdimensão proteção e controle, que considera os indicadores

referentes às medidas de proteção e controle dos impactos da atividade.

Figura 23 - Fluxograma dos indicadores da dimensão social

Fonte: elaboração própria, 2018

A dimensão social está estruturada com 11 indicadores, distribuídos nas

subdimensões: participação da sociedade e da comunidade, que abrange o indicador que se

refere ao momento da participação da comunidade e sociedade no empreendimento; a

subdimensão na região, abrangendo indicadores de impactos regionais; na plataforma,

referente aos impactos observados na unidade de produção e a subdimensão benefícios da

atividade na região, que contempla os efeitos benéficos da atividade para a região onde a

atividade está inserida.
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Figura 24 - Fluxograma dos indicadores da dimensão gestão

Fonte: elaboração própria, 2018

Por fim, os indicadores da dimensão operacional, em número total de 19, estão

agrupados nas subdimensões gerenciamento, que abrange os indicadores referentes aos

aspectos da administração da atividade; subdimensão planejamento e conformidade legal,

que relaciona indicadores ligados à necessidade de trâmite adequado para o atendimento das

exigências legais e a subdimensão riscos socioambientais e operacionais, com indicadores

relacionados aos fatores de riscos da atividade.

No Apêndice 1 está apresentado o Quadro I.1 onde estão descritos os

indicadores do sistema, com a justificativa para a sua escolha, explicação do que mede o
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indicador, sua forma de relação (se positiva ou negativa) e fonte de onde são coletados os

dados para a sua medição.

Todos os indicadores previamente selecionados foram submetidos a análises

com relação à sua pertinência com a atividade de produção de petróleo e gás offshore e, após

discussões entre os apoiadores da pesquisa e demais profissionais consultores foram

finalmente selecionados. Após a seleção dos indicadores e com a definição do que será

aferido por cada um, procedeu-se a etapa de acesso aos dados e informações necessários

para a aplicação dos indicadores.

O resultado desta etapa implicou no descarte de alguns indicadores que, apesar

de considerados relevantes, não foram considerados, uma vez que o acesso aos dados para as

suas aferições não foi possível. No Quadro 13 apresenta-se o resumo dos indicadores

descartados, o que mede cada um deles e os motivos para a sua não consideração neste

trabalho.

O Apêndice 2 apresenta o relato detalhado dos indicadores descartados e as

justificativas para a sua eliminação.

Quadro 13 - Resumo dos indicadores descartados, o que medem e os motivos dos descartes

INDICADOR O QUE REPRESENTA MOTIVO DO DESCARTE

CONTEÚDO LOCAL
Cumprimento da Cláusula

Contratual sobre contratação de
bens e serviços nacionais

A ANP não fiscaliza os
contratos na fase de

desenvolvimento e produção

DESATIVAÇÃO DA
UNIDADE

Plano de desativação e
atendimento aos requisitos

técnicos e ambientais

Nenhuma das unidades
avaliadas encontra-se próxima

da etada de desativação
BENEFÍCIOS

TRABALHISTAS
CONCEDIDOS

Avalia benefícios trabalhistas
concedidos aos trabalhadores

embarcados
Dados não fornecidos

MECANISMOS DE
DIREITOS

TRABALHISTAS DAS
CONTRATADAS

Existência de mecanismos
contraturais que exijam
atendimento aos direitos

trabalhistas das contratadas

Dados não fornecidos

TURNOVER
Relação entre demissões e

admissões
Dados não fornecidos

RISCOS
REGULATÓRIOS

Avaliação dos riscos em função
do marco regulatório brasileiro

Indefinição de métrica para
aferição do aspecto

EVOLUÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO

FEMININA

Avaliação da discriminação contra
o trabalho da mulher em

plataformas
Dados não fornecidos

% FORÇA DE
TRABALHO

SINDICALIZADA

Avaliação da liberdade de
associação coletiva da categoria

Dados não fornecidos

Fonte: elaboração própria, 2018.
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4.2 PAINEL DE ESPECIALISTAS E APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DE

PESQUISA

A metodologia multicritério e multidecisor aplicada neste trabalho fez uso de um

painel de especialistas que opinou a respeito do grau de importância dos indicadores do

modelo construído. O painel foi composto por especialistas de diversas formações

profissionais, de forma a contemplar o caráter multidisciplinar da sustentabilidade. Assim,

fizeram parte do painel, profissionais das diversas áreas que possuem afinidade com as

dimensões e subdimensões selecionadas para o sistema de indicadores de sustentabilidade

construído.

O painel foi composto por 34 especialistas, com formações nas áreas

relacionadas às atividades de produção de petróleo e gás offshore, envolvendo as áreas

técnica de produção, segurança operacional e meio ambiente relacionadas à regulação do

setor petrolífero. Também, envolveuprofissionais das áreas de definição de políticas de

exploração e produção de petróleo e gás brasileira, deimplementação da regulamentação

ambiental da atividade, de pesquisas em diferentes temas relacionados à produção de

petróleo e gás, além de profissionais das áreas econômica, ambiental, social, jurídica e de

atuação no mercado.

Com relação à titulação dos especialistas do painel, a Tabela 2 apresenta os

números e percentuais relacionados a cada titulação (graduados, mestres e doutores).

Tabela 2 - Avaliação dos especialistas por titulação

TITULAÇÃO
GRADUADOS MESTRES DOUTORES
Nº % Nº % Nº %
7 20,59 15 44,12 12 35,29

Fonte: elaboração própria, 2018

Alguns pontos referentes aos especialistas que merecem destaque são apresentados a

seguir:

 Participação de ex-diretores da agência reguladora do setor de petróleo e gás do

Brasil.

 Participação de especialistas em regulação de petróleo e gás, das áreas técnica de

produção, de segurança operacional e de meio ambiente.
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 Participação de representante da Procuradoria da República, com atuação no

Ministério Público Federal.

 Participação de economistas de órgão de pesquisa e da academia.

 Participação de consultores da área de petróleo e gás.

 Participação de trabalhadores de empresas de petróleo, com atuação na área de

produção.

 Participação de servidores da área de formulação de políticas públicas do setor de

exploração e produção de petróleo e gás.

 Participação de representantes da academia, com atuação em áreas de interface com

a atividade de petróleo e gás.

Para a contribuição dos especialistas foi elaborado e aplicado o questionário

(Apêndice 3), de forma a obter a opinião dos pesquisados a respeito do grau de importância

das dimensões e subdimensões definidas na estruturação do sistema de indicadores de

sustentabilidade, bem como de cada indicador selecionado.

A ponderação dos elementos que compõem o sistema de indicadores de

sustentabilidade foi obtida a partir da aplicação dos questionários a cada especialista, que

classificou, de acordo com a sua percepção, cada elemento, atribuindo o peso

correspondente ao seu grau de importância. Nos questionários foram considerados os graus

de importância apresentados no Quadro 14.

Quadro 14 - Graus de importância atribuídos aos elementos que compõem o sistema de indicadores de
sustentabilidade

GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO ALTO
(4)

ALTO
(3)

MÉDIO
(2)

BAIXO
(1)

NENHUM
(0)

Fonte: elaboração própria, 2018

Em atendimento ao estabelecido na Resolução nº 466/2012, do Ministério da

Saúde, que aprova diretrizes e normas regulamentares para pesquisas envolvendo seres

humanos, antes do envio do questionário, foi mantido contato com cada um dos pesquisados

a respeito da sua anuência na participação da pesquisa. O contato teve como objetivo

esclarecer a natureza, os objetivos, métodos e os resultados esperados da pesquisa, além de

confirmar a liberdade de expressão dos participantes com relação às suas respostas,
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garantindo-lhes livre expressão e inexistência de coação, além da manutenção do anonimato

dos participantes. Procurou-se ainda atender aos aspectos éticos definidos pela referida

Resolução, no que se refere ao respeito ao participante da pesquisa com relação à sua

dignidade e autonomia, assegurando a sua participação por livre vontade expressa, livre e

forma esclarecida.

As respostas aos questionários representaram mais de 50% de retorno das

consultas realizadas. As respostas dos 34 especialistas aos indicadores foram submetidas a

uma análise estatística, por meio do cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach, para a

verificação da confiabilidade e consistência dos indicadores do sistema construído.

O coeficiente Alfa de Cronbach, apresentado pelo seu criador, J. Cronbach, em

1951, é uma forma de estimar a confiabilidade de questionários aplicados em pesquisas,

medindo a correlação entre as respostas apresentadas pelos consultados. Considerando que

todos os elementos do questionário estão baseados na mesma escala métrica, o coeficiente

Alfa de Cronbach é calculado a partir das variâncias dos elementos individualmente e da

variância das somas dos elementos analisados por cada avaliador, segundo a Equação 1:

= ( )
{1 –

∑ 2=12 } Equação 1

onde:

k = número de elementos analisados no questionário;

s²i = variância de cada elemento;

s²t = variância total do questionário, determinada como a soma de todas as variâncias.

Alguns pressupostos da aplicação do coeficiente Alfa de Cronbach referem-se à

necessidade de agrupamento dos elementos avaliados nos questionários em dimensões,

aplicação em amostra significativa e heterogênea e escala de medição validada previamente.

Ressalta-se que esses pressupostos foram devidamente observados para a aplicação da

metodologia no presente trabalho.

Para Streiner (2003), o valor mínimo aceitável para o Alfa de Cronbach é 0,70,

sendo considerado de baixa consistência, o questionário que apresentar valores abaixo deste.

Ainda segundo o entendimento do mesmo autor, o valor máximo esperado para o coeficiente

é de 0,90. Acima deste valor pode significar a existência de redundância ou duplicação, isto
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é, indicadores aferindo o mesmo aspecto. Há muita discussão sobre os valores aceitáveis do

coeficiente Alfa de Cronbach, no entanto, em geral, variam entre 0,70 a 0,95.

Em seu trabalho, Hora et al. (2010) confirmam a adoção e aceitação do

coeficiente Alfa de Cronbach, como ferramenta para estimativa da confiabilidade de

questionários pelo meio acadêmico, citando trabalhos bibliométricos que atestam o seu uso

em mais de 4.000 publicações.

A aplicação do coeficiente Alfa de Cronbach foi realizada considerando todos os

indicadores do sistema, sendo calculados também os coeficientes para cada dimensão

econômica, ambiental, social e operacional que compõem o sistema de indicadores. Os

resultados encontradosdos coeficientes Alfa de Cronbach, calculados para os questionários

aplicados no presente trabalho, encontram-se apresentados no Quadro 15.

Quadro 15 - Valores dos coeficientes Alfa de Cronbach

Coeficiente Alfa de Cronbach (∝) Valorα (t) 0,92α (e) 0,79α (a) 0,88α (s) 0,82α (o) 0,75

Fonte: elaboração própria, 2018

Legenda: α (t) - coeficiente Alfa de Cronbach de todos os
indicadores; α (e) - coeficiente Alfa de Cronbach dos indicadores da
dimensão econômica; α (a) - coeficiente Alfa de Cronbach dos
indicadores da dimensão ambiental; α (s) - coeficiente Alfa de
Cronbach dos indicadores da dimensão social; e α (o) - coeficiente
Alfa de Cronbach dos indicadores da dimensão operacional.

Os valores dos coeficientes Alfa de Cronbach calculados para os indicadores que

compõem os questionários de consulta aos especialistas variaram entre 0,75 e 0,92. Assim,

considera-se que a ferramenta de consulta é válida para aplicação ao sistema de indicadores

de sustentabilidade construído, apresentando consistência e confiabilidade.



106

4.3 APLICAÇÃO DA ANÁLISE MULTICRITÉRIO E MULTIDECISOR

Na análise multicritério aplicada às unidades de produção de petróleo e gás

offshore, os indicadores do sistema construído são os critérios a serem aferidos para a

avaliação da sustentabilidade dos cenários avaliados, que são as unidades de produção. Os

critérios já foram previamente apresentados e seus valores para os três cenários (FPSO

Cidade de Angra dos Reis, Plataforma P-61 e Plataforma PPER-1) foram devidamente

acessados, por meio dos canais já descritos em capítulo anterior. Além das três unidades

descritas foi ainda definida uma quarta unidade de produção, considerada ideal em

sustentabilidade, para a qual os valores dos indicadores (critérios), da unidade denominada

IDEAL, foram definidos a partir dos dados reais que indicam o melhor desempenho em

sustentabilidade das três plataformas analisadas. A ideia da definição do cenário ideal

(Plataforma IDEAL) é permitir uma comparação entre os diversos cenários, em termos de

desempenho de sustentabilidade.

É importante destacar que alguns indicadores são analisados por diferentes

abordagens, de acordo com a dimensão à qual se encontram vinculados, na estrutura

hierárquica do sistema. Assim, mesmo para uma unidade considerada ideal, o valor de um

indicador pode ser favorável para uma dada dimensão, mas corresponder a um desempenho

ruim em outra. Por exemplo, o valor 100, assumido para o critério “tripulação” indica um

elevado número de tripulantes na plataforma e, desta forma, representa um desempenho

favorável para o indicador na dimensão social, por representar geração de empregos. No

entanto, para a dimensão operacional, o mesmo valor, configura-se desfavorável, por

representar um acréscimo nos fatores de risco associados à unidade de produção.

Como foi realizada análise multidecisor associada à multicritério, foi necessária

a participação de decisores, que opinaram a respeito da importância de cada critério, por

meio da atribuição de pesos, conforme definidos nos questionários a eles submetidos.

As respostas refletiram a percepção de cada decisor, sendo observado que

nenhum critério (indicador) recebeu peso igual por todos os decisores simultaneamente. Ao

contrário, observou-se uma variação na percepção dos decisores (especialistas) com relação

à importância dos aspectos avaliados pelos indicadores. Observou-se ainda que para a

avaliação da importância dos critérios relacionados à subdimensão “riscos socioambientais e

operacionais” houve mais concordância entre as opiniões dos decisores.
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Todos os dados foram inseridos na plataforma computacional RIOSS, sendo

inicialmente realizado o cadastramento de todos os critérios, com a definição do seu caráter

acerca da influência positiva ou negativa sobre a sustentabilidade. A partir das métricas

previamente definidas para a aferição de cada critério, foram obtidos os dados dos

indicadores que foram também cadastrados no RIOSS.

A etapa de cadastramento dos 34 decisores no RIOSS foi realizada, com a

atribuição de pesos iguais a um para todos eles, ou seja, foi estabelecido que todos os

decisores possuem poder de decisão igual. Depois desta etapa, foram cadastrados os pesos

de todos oscritériosatribuídos por cada decisor, de acordo com as respostas dos

questionários. A partir desses valores, o software calcula os pesos relativos para todos os

critérios, a fim de padronizar os dados.

O método multicritério PROMETHEE II exige ainda a definição das funções de

preferência de cada critério, o que foi realizado, observando-se o comportamento de cada

critério individualmente e a existência de parâmetros legais, normativos ou empíricos que

foram então considerados. Desta forma, foram selecionadas, dentre as seis funções de

preferência sugeridas pelo PROMETHEE, a que potencialmente melhor se adequa a cada

critério.

Com todos os dados necessários para a análise multicritério devidamente

inseridos na plataforma RIOSS, realizou-se a análise multicritério para cada um dos

multidecisores, para as quatro unidades de produção, e o resultado da ordenação (ranking)

das plataformas, para os decisores, é apresentado na Figura 25.

As linhas verticais coloridas da Figura 25 representam os resultados das análises

multicritério dos decisores, para os quatro cenários analisados. Os resultados individuais,

por decisor, estão apresentados nos gráficos do Apêndice 4, onde se pode observar a

variação dos fluxos líquidos, resultantes da diferença entre fluxos positivos e negativos,

obtidos da análise multicritério realizada, a partir dos pesos atribuídos por cada decisor.
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Figura 25 - Resultado da análise multicritério aplicada às quatro unidades de
produção analisadas

Fonte: RIOSS, 2018

O resultado da análise multicritério demonstra que, apesar de cada decisor

definir pesos diferentes para os critérios, há quase unanimidade na avaliação do desempenho

em sustentabilidade dos cenários analisados, existindo divergências apenas entre os

resultados decorrentes das percepções de três decisores. Esse resultado comprova a robustez

do sistema de indicadores construído, já que, apesar de submentido a diferentes opiniões, o

sistema apresenta resultado final sem alterações.

É possível ainda apresentar o resultado dos fluxos líquidos decorrente da análise

multicritério para todos os decisores conjuntamente (Figura 26).

Figura 26 - Resultado da análise multicritério para todos os decisores – Fluxos
líquidos

Fonte: RIOSS, 2018
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De forma a encontrar o ranking que representa o resultado das percepções de

todos os 34 decisores, foi aplicado o método multidecisor de Copeland, que apresentou o

resultado mostrado na Figura 27.

Figura 27 - Ranking final de sustentabilidade entre as quatro unidades de produção
analisadas, após a aplicação do método de Copeland

Fonte: RIOSS, 2018

O resultado demonstra que, entre asquatro unidades de produção analisadas, a

Plataforma IDEAL é a que apresenta melhor desempenho de sustentabilidade, calculado a

partir da aferição dos 54 indicadores do sistema proposto, baseada na opinião dos 34

decisores. Em segundo lugar no desempenhoem sustentabilidade encontra-se a plataforma

PPER-1, seguida do FPSO Cidade de Angra dos Reis e, por último, a plataforma P-61, que

apresenta o pior desempenho. O resultado, imprevisível por considerações superficiais ou

setoriais, é coerente quando se observam fatores relacionados não apenas a aspectos de uma

única dimensão, mas ao conjunto de todas as dimensões. Por exemplo, analisando as três

plataformas reais do ponto de vista da dimensão econômica, provavelmente a plataforma

FPSO se apresentará em primeiro lugar, pois se trata de uma unidade que opera no ambiente

do pré-sal com elevada rentabilidade. No entanto, esse aspecto isoladamente não representa

o melhor desempenho em sustentabilidade. Antes da tomada de decisão a respeito da

sustentabilidade, devem ser considerados os desempenhos da unidade nas demais

dimensões.
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4.4 COMPORTAMENTO DOS ESPECIALISTAS EM RELAÇÃO À PERCEPÇÃO DOS

ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE

Como já explicado anteriormente, os indicadores selecionados para o sistema de

indicadores de sustentabilidade construído e validado neste trabalho, foram submetidos à

apreciação de especialistas de diferentes formações e atuações profissionais, a fim de

opinarem sobre o grau de importância de cada indicador. No processo de formação do

painel, houve preocupação de incluir profissionais com conhecimentos em áreas de interface

com a produção de petróleo e gás e com a sustentabilidade, mas com visões diferentes e até

divergentes, a respeito da atividade, da sua importância econômica, social e política e dos

seus impactos operacionais e socioambientais.

Os especialistas responderam ao questionário (Apêndice 3), atribuindo um peso

para cada indicador, de acordo com a sua percepção sobre a importância dos indicadores

para a sustentabilidade de unidades de produção de petróleo e gás offshore. Essas respostas

serviram para a ponderação dos indicadores nas análises multicriterial e multidecisor

realizadas.

Nesse sentido, foi também realizada, neste trabalho, a análise de cluster, técnica

estatística multivariada de classificação, com objetivo de agrupar dados, de acordo com

características similares, formando grupos homogêneos (BEM et al., 2015). A técnica foi

empregada no presente trabalho para agrupar especialistas (decisores), combase no critério

prefixado de agrupamento de respostas homogêneas sobre os indicadores. Ou seja, a

aplicação da técnica permitiu observar a homogeneidade e a heterogeneidade das percepções

dos especialistas sobre a importância dos indicadores.

Para Bem et al. (2015), análise de cluster é uma ferramenta que visa à triagem

de diferentes indivíduos em grupos, de modo que o grau de associação seja máximo entre

dois indivíduos de um mesmo grupo e mínimo nos casos comparativos entre indivíduos de

grupos distintos.

Para a realização da análise de cluster, foi utilizada a ferramenta STATISTICA,

versão 12.0 cuja licença foi adquirida pela Universidade Estadual da Paraíba. Foi realizada a

análise de aglomerados hierárquicos, por similaridade, relacionada pela distância euclidiana,

considerando a opinião dos decisores com relação às quatro dimensões: econômica,

ambiental, social e operacional.
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Dimensão econômica

Para a dimensão econômica, a Figura 28 apresenta o dendrograma disposto em

linhas segundo os níveis de similaridade para agrupamentos de pares de variáveis. No eixo

vertical está indicada a distância de ligação entre as percepções dos decisores e as

ramificações do dendrogramarepresentam as categorias/classes, que resultam nos clusters,

com a mínima similaridade.

Figura 28 - Dendrograma obtido a partir dos pesos dos indicadores da dimensão econômica
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Fonte: elaboração própria, 2018

De acordo com a representação do dendrograma, pode-se observar a formação

de um número reduzido de agrupamentos quando se considera um elevado nível de

similaridade entre as respostas dos decisores.

Com base no resultado do método de agrupamento pode-se afirmar quea

formação de grupos com maior número de decisores só é possível a partir de níveis de

similaridade menores para a dimensão econômica, confirmando a livre expressão das suas

percepções que predominou nas manifestações dos decisores.
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Dimensão ambiental

A Figura 29 apresenta o dendrograma da dimensão ambiental, que demonstra

homogeneidade variada entre as percepções dos decisores, com relação ao grau de

importância dos indicadores dessa dimensão para níveis de elevada similaridade.

Figura 29 - Dendrograma obtido a partir dos pesos dos indicadores da dimensão ambiental
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Fonte: elaboração própria, 2018

Os dados representados no dendrogramademonstram que para os indicadores da

dimensão ambiental também pode ser observada garantia da manifestação dos decisores de

acordo com as suas percepções individuais, lhes garantido autonomia na expressão das suas

respostas.

Pode-se afirmar, portanto, que a concordância entre as percepções dos decisores

com relação aos indicadores da dimensão ambiental ocorre apenas a níveis de similaridade

pequenos.
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Dimensão social

Na Figura 30 está representado o dendrograma da dimensão social, sendo

possível perceber que as percepções da maioria dos decisores apenas se aproximam quando

se considera níveis de similaridade baixos.

Conforme representado no dendrograma e também a partir da análise dos dados

obtidos, percebe-se que há maior homogeneidade entre as opiniões dos decisores com

relação ao grau de importância dos indicadores dessa dimensão a partir de determinado nível

de similaridade. Sendo destacado que a um nível de similaridade muito baixo, os

agrupamentos dos decisores são bastante significativos. Permanece também na análise dos

valores dos indicadores desta dimensão, a confirmação da livre expressão de percepções por

parte dos decisores consultados.

Figura 30 - Dendrograma obtido a partir dos pesos dos indicadores da dimensão social
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Dimensão operacional

Da mesma forma, foi elaborado o dendrograma da dimensão operacional que

se encontra apresentado na Figura 31. Percebe-se que, no caso dessa dimensão, só a partir de

um nível de baixa similaridade, pode-se observar agrupamentos de decisores que expressam

percepção homogênea a respeito da importância dos indicadores.

Para esta dimensão um número expressivo de decisores com percepções

similares a respeito do grau de importância dos indicadores somente ocorre quando se

considera níveis baixos de similaridade entre as respostas.

Figura 31 - Dendrograma obtido a partir dos pesos dos indicadores da dimensão operacional
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Fonte: elaboração própria, 2018

As análises Alfa de Cronbach e cluster realizadas sobre as respostas obtidas dos

decisores estão bem alinhadas, considerando que para as dimensões econômica e

operacional foram encontrados coeficientes Alfa de Cronbach ∝ ( ) = 0,79 e ∝ ( ) = 0,75,

respectivamente, demonstrando menor homogeneidade entre as opiniões dos decisores. Já as

dimensões ambiental e social apresentam maiores coeficientes Alfa de Cronbach ∝ ( ) =

0,88 e ∝ ( ) = 0,82, que demonstram maior concordância entre as percepções dos decisores

com relação à importância dos indicadores dessas dimensões.
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Por fim, destaca-se que os três únicos decisores para os quais a análise

multicritério resultou em diferente ordem de sustentabilidade entre as unidades de produção

analisadas, DC10, DC22 e DC28 possuem formações profissionais distintas e atuam em

diferentes áreas, sendo dois deles da área ambiental acadêmica, mas de formação distinta e o

terceiro de atuação na atividade petrolífera.
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CAPITULO 5 – CONCLUSÕES

A adoção de processos integrados de gestão, que envolvem aspectosambientais e

sociais além dos econômicos deixou de ser uma opção e se tornou um diferencial de

competitividade entre empresas que operam no mercado globalizado, a exemplo das

empresas petrolíferas. As pressões do mercado e da própria sociedade impõem dinamismo à

inserção da variável ambiental e da responsabilidade social na gestão das empresas, sendo

consideradas fontes de importantes transformações.

A crescente degradação do meio ambiente, aliada à mudança de consciência e do

padrão de comportamento no mundo inteiro fizeram com que as organizações passassem a

entender a importância da geração de benefícios sociais e da preservação ambiental no

desenvolvimento das suas atividades, além do lucro, exclusivamente.

Com a retomada das rodadas de licitação de blocos exploratórios, desde o ano de

2015, com a inclusão das bacias marítimas de novas fronteiras tecnológicas da margem

equatorial brasileira no cenário dos leilões, além da evolução da produção de petróleo do

pré-sal, observa-se o aumento do número de empresas e empreendimentos de exploração e

produção de petróleo e gás no ambiente marinho brasileiro.

Considerando o potencial de impactos ambientais e sociais dessas atividades e a

ausência de uma ferramenta de apoio à gestão da sustentabilidade das unidades operacionais

desse segmento, o presente trabalho apresenta um sistema de indicadores de

sustentabilidade, construído de forma adequada para aplicação a unidades de produção de

petróleo e gás offshore, com a intenção de induzir a sua adoção por parte das empresas

petrolíferas que atuam no Brasil e auxiliar na definição de políticas públicas voltadas para a

sustentabilidade.

O Sistema de Indicadores de Sustentabilidade para unidades de produção de

petróleo e gás offshore foi estruturado sistemicamente com um total de 54 indicadores,

distribuídos em quatro dimensões (econômica, ambiental, social e operacional), cada uma

das quais com suas subdimensões respectivas. A ideia central foi a construção de um modelo

com indicadores relacionados diretamente com a atividade de produção de petróleo e gás em

ambiente marinho, representativos e de fácil entendimento, além de serem capazes de

mensuração e de refletirem características relevantes do sistema de produção estudado.

O processo de construção do sistema de indicadores iniciou com a etapa de

levantamento do conhecimento sobre os elementos que compõem o sistema de produção de



117

petróleo e gás offshore, etapa que deu suporte à discussão para a seleção dos critérios

(indicadores) de análise. Esta etapa facilitou a identificação de informações e interações

entre os diversos elementos e aspectos relativos às unidades de produção offshore, de forma

que permitiu a avaliação das contribuições de cada elemento ao sistema de produção como

um todo, além de definir as suas relações com as dimensões que compõem o sistema de

indicadores.

A metodologia utilizada procurou superar deficiências existentes em outros

sistemas de indicadores utilizados pela indústria petrolífera, levando em consideração

aspectos relacionados às características intrínsecas da atividade de produção de petróleo e

gás offshore, de forma adequada, a fim de permitir comparações entre diversas unidades

operacionais e evitar redundância entre os aspectos selecionados.

Na avaliação do desempenho em sustentabilidade das unidades de produção

buscou-se uma metodologia que permite a comparação par a par de alternativas com relação

a cada indicador e a ponderação desses indicadores com base nas opiniões de múltiplos

decisores.

A etapa de atribuição de pesos aos indicadores, segundo a percepção dos

especialistas, se baseou na escolha do critério de importância de cada variável, obtido por

meio das respostas ao questionário aplicado, que foi submetido à análise estatística Alfa de

Cronbach, obtendo coeficiente igual a 0,92, confirmando a sua consistência e confiabilidade.

Na etapa da análise multicriterial foi selecionado o método PROMETHEE II,

por se tratar de um método amplamente utilizado em âmbito internacional que dispõe de seis

tipos de funções de preferência para avaliação dos indicadores (critérios), possibilitando

selecionar as funções mais adequadas ao comportamento de cada indicador. O método

PROMETHEE II foi aplicado às preferências de cada decisor, permitindo a ordenação das

unidades de produção de acordo com o seu desempenho em sustentabilidade, a partir dessas

preferências.

As conclusões do trabalho podem ser divididas em:

1. Conclusões sobre a metodologia

 A avaliação da sustentabilidade das unidades de produção, por meio do sistema de

indicadores, baseado em análise multicritério, permite comparação par a par das

alternativas para cada critério, subdimensão e dimensão.

 O uso do método multidecisor permite a ponderação dos indicadores com base na

opinião de múltiplos especialistas (decisores).
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Foram observadas variações significativas entre os resultados da análise

multicritério obtidos para cada decisor, porém semelhantes entre os cenários analisados,

demonstrando a robustez do sistema construído. Embora as percepções dos decisores com

relação aos critérios de análise sejam distintas, implicam na mesma ordem de desempenho

em sustentabilidade das unidades de produção, não permitindo entendimentos equivocados

decorrentes de sobrevalorização de alguns critérios por parte de decisores que possuam

visões que favoreçam determinada dimensão.

Foi selecionado o método de ordenação de Copeland por apresentar as

propriedades matemáticas do método de Condorcet, especialmente a transitividade. A

adoção do método permitiu obter a definição do ranking final de desempenho em

sustentabilidade das unidades de produção, a partir da consideração das opiniões de todos os

decisores consultados.

2. Conclusões técnico-operacionais:

 A unidade denominada P-IDEAL encontra-se em posição distante das demais.

 A 2ª colocada no ranking é uma unidade de produção que possui características que

não permitiriam essa classificação sem a análise multicriterial e multidecisor.

 Critérios econômicos isolados levariam a conclusões equivocadas, por exemplo,

sobre a sustentabilidade do FPSO em relação às demais.

Foi possível identificar que a unidade de produção denominada P-IDEAL

encontra-se muito à frente das demais, no desempenho em sustentabilidade, seguida pela

PPER-1, que se trata de uma unidade de produção desabitada, com produção apenas de gás,

localizada em lâmina d’água rasa. Embora colocada em segundo lugar no ranking de

desempenho em sustentabilidade, a PPER-1, em comparação com a IDEAL, ainda apresenta

fragilidades em diversos aspectos da sustentabilidade, tais como grande interferência na

atividade de pesca, área de influência de elevada sensibilidade ambiental e pouca influência

na melhoria da economia da região onde se insere.

A terceira colocda no ranking foi o FPSO Cidade de Angra dos Reis, que opera

no campo de Lula, no ambiente do pré-sal, responsável pela maior produtividade de petróleo

e gás brasileira, com grande número de tripulantes e geração de parcelas de royalties muito

significativas. Apesar de se tratar de uma unidade de produção de elevada rentabilidade,

situada a mais de 200 km de distância da costa, com área de influência de baixa

sensibilidade ambiental, apresenta suscetibilidades referentes a danos atmosféricos elevados,

em função da necessidade de queimas de gás e das emissões atmosféricas geradas pela
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atividade, além de pouca influência na diminuição da pobreza na região da sua área de

influência, em relação ao montante de investimentos do empreendimento.

Por último, aparece a plataforma P-61, que opera no campo de Papa-terra,

produtor de óleo, em ambiente de lâmina d’água profunda, com 76 tripulantes. Sua posição

no ranking e justifica pelo fato de se tratar de uma unidade de produção com rentabilidade

média, pequena influência na geração de empregos e na diminuição da pobreza da região da

sua área de influência. Além disso, trata-se de um empreendimento responsável pelo

descarte no mar de mais da metade da sua água de produção, com significativas emissões

artmosféricas e com pendências junto ao órgão ambiental, além de elevado número de

multas trabalhistas.

O panorama geral obtido evidencia fragilidades, que apontam para a necessidade

de melhoria na gestão da sustentabilidade das unidades de produção de petróleo e gás

offshore, uma vez que se distanciam muito do cenário IDEAL.

A análise de agrupamentos (clusters) realizada apresentou resultados indicativos

de pouca homogeneidade na percepção dos trinta e quatro decisores com relação ao grau de

importância dos indicadores de sustentabilidade das dimensões consideadas no modelo

construído. O resultado das divergências de percepções entre os decisores proporciona

robustez ao sistema de indicadores desenvolvido, evitando preferências relacionadas a uma

dimensão específica.

3. Conclusões institucionais:

 O uso da ferramenta possibilita informações que podem ser utilizadas na definição de

políticas públicas mais adequadas para a atividade.

 ANP e IBAMA poderão utilizar os resultados da aplicação do sistema de indicadores

para exigir dos seus regulados, ações que impliquem na melhoria da sustentabilidade

das suas operações.

 Amazônia Azul: investimento em negócios com sustentabilidade.

A aplicação do sistema de indicadores proporciona ao gestor da unidade de

produção comparar seu desempenho com outras plataformas, bem como o seu próprio

desempenho ao longo do tempo, possibilitando a implementação dos ajustes necessários

para atingir um desempenho de excelência. Além do que, a adoção dessa ferramenta pode

levar ao desenvolvimento de processos e produtos menos agressivos ao meio ambiente e

mais responsáveis socialmente, promovendo lucro e contribuindo para um mercado mais

sustentável.



120

O órgão regulador das atividades (ANP), por meio do conhecimento dos

resultados poderá exigir dos seus regulados, ações direcionadas para a melhoria da

sustentabilidade das unidades operacionais. A CGPEG/IBAMA também poderá utilizar o

resultado da análise multicritério para orientar e direcionar ações no sentido de melhorar o

desempenho das unidades que não apresentam bons resultados. E, por fim, a sociedade

poderá conhecer o comportamento das unidades operacionais que afetam diretamente a sua

região e reivindicar, das autoridades competentes, as medidas de controle necessárias para

mitigação dos impactos negativos e maximização dos benefícios das atividades

desenvolvidas pelas unidades de produção de petróleo e gás.

Em 16 de novembro do corrente ano a Marinha do Brasil realizou, em

comemoração ao Dia Nacional da Amazônia Azul, evento onde apontou todos os 4,5 km2 de

sua extensão como área de riquezes naturais de grande relevância biológica e de recursos

naturais de elevado valor, destacando entre eles o petróleo das reservas marítimas

brasileiras. A Marinha ainda afirma que recursos naturais como o petróleo do pré-sal

poderão contribuir de forma relvante para o crescimento do país, mas que devem ser

exploradas de forma sustentável. Neste sentido, o sistema de indicadores desenvolvido neste

trabalho apresenta-se como ferramenta capaz de dar apoio à gestão das unidades de

exploração do petróleo e gás desta área de biodiversidade mundialmente importante.

O método proposto atinge o seu propósito, ao realizar um processo complexo de

decisão, com base na opinião de diversos decisores de formações multidisciplinares,

evitando que uma unidade de produção que apresente um desempenho superior em uma

dimensão e inferior em outras seja privilegiada. Ou seja, o melhor desempenho em

sustentabilidade será considerado o da unidade de produção para a qual o cômputo de todos

os critérios, calculados com a consideração dos pesos a eles atribuídos pelos decisores,

represente a melhor alternativa.

RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista a exclusão de um grupo de indicadores por motivos já

apresentados, recomenda-se a inclusão dos indicadores excluídos neste trabalho em estudo

posterior, para comparação entre os resultados presentes e aqueles que venham a ser obtidos

com a inclusão dos novos indicadores. Com a realização de estudo que contemple os

indicadores aqui excluídos poderá ser avaliado o impacto da exclusão de indicadores

relacionados a aspectos importantes para a gestão da sustentabilidade de unidades de

produção de petróleo e gás offshore.
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Outra recomendação advinda deste trabalho é no sentido da realização de

trabalho com aplicação de análise de cluster entre as respostas dos decisores com relação ao

grau de importância dos indicadores, para verificar a provável formação de agrupamentos

entre indicadores que receberam avaliações equivalentes com relação ao seu grau de

importância.
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APÊNDICE 1

Quadro I.1 - Indicadores, justificativas, significado, relação e origem dos dados

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE
Sigla do

Indicador
Descrição do indicador Justificativa O que mede

Relação/
Fonte dos dados

I1 -
RENT

Rentabilidade do campo

A atividade de produção de petróleo e gás é antecedida pela fase exploratória onde são
realizadas atividades de levantamentos de dados para conhecimento da geologia local
(sísmica) e perfurações exploratórias para confirmação da presença de hidrocarbonetos
na área.  A fase de produção de petróleo e/ou gás natural só se inicia quando a
descoberta anunciada, ainda na fase de exploração, é avaliada e sua comercialidade é
confirmada. A produção de petróleo e/ou gás só ocorre se for confirmada a rentabilidade
do empreendimento.
O cálculo da receita líquida de cada campo de petróleo e/ou gás é feito pela ANP para
definir o pagamento da Participação Especial (PE), que é uma espécie de Imposto de
Renda de campos de petróleo, considerando o valor da produção de cada projeto e os
custos operacionais declarados pelas empresas. O professor do Instituto de Economia da
UFRJ, Edmar Almeida (PAMPLONA, 2016) explica que a receita líquida, calculada
pela ANP, difere do lucro das empresas com cada projeto, pois se baseia em preços de
referência do petróleo e do gás estabelecidos pela agência. “Mas é um bom indicador da
evolução da rentabilidade dos projetos”, diz o professor.
A rentabilidade do campo, calculada para fins de cobrança da PE, equivale à receita
bruta (volume da produção multiplicado pelo preço de referência do petróleo do campo)
menos os gastos dedutíveis declarados pela concessionária (investimentos e custos de
operação).
A rentabilidade afere a saúde econômica do campo petrolífero e está associada à sua
produtividade, descontados os custos, ou seja, pela receita líquida do campo.
O Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998, define critérios para cálculo e cobrança
das participações governamentais de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás
natural, e dá outras providências e é o instrumento utilizado pela ANP para classificação
dos campos com relação à sua produtividade/rentabilidade.

O indicador foi medido por
meio da informação sobre a
produção do campo onde se
encontra a unidade de produção
analisada, em 12/2017 e o seu
enquadramento dentro dos
critérios definidos no Decreto
nº 2.705/1998. É um indicador
vinculado à dimensão
econômica. Caso o campo seja
enquadrado como de elevada
rentabilidade, implicará em
melhor avaliação do indicador.

Maximizar/ ANP

(Continua)
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE (Continuação)

I2 –
PD&I

Pesquisa,
desenvolvimento e
inovação

A Lei nº 9.478/1997 estabelece a inclusão de uma cláusula de investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e inovação (Cláusula de PD&I) nos contratos para
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, com o objetivo de
estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias e materiais
para o setor. Nos contratos de concessão, a obrigação de investimentos em PD&I é
obrigatória, nos casos em que há o pagamento da Participação Especial, recolhimento
devido para campos de elevada produtividade ou rentabilidade. Pela legislação, o
investimento em PD&I deve ser equivalente a 1% da receita bruta da produção de
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Para o contrato da 1ª Rodada de Partilha
da Produção e o contrato da cessão onerosa, a obrigação de PD&I é atribuída a partir de
qualquer volume de produção, sendo equivalente a 1% e 0,5%, respectivamente, da
receita bruta. A consideração da obrigatoriedade de investimento do percentual de 1%
da sua receita bruta será um indicador econômico, tendo em vista a relevância do
cumprimento da cláusula contratual, do montante que esse percentual representa e da
sua relevância junto às entidades de pesquisa no Brasil.

O indicador foi medido pela
existência de obrigatoriedade
legal de investimento em
PD&I, de acordo com a
regulamentação pertinente. O
indicador avalia o benefício
econômico da produção de
petróleo e gás para as
atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação
para a própria empresa e para
instituições de pesquisa no
Brasil, além do cumprimento
daregulamentação.

Maximizar/ ANP.

I3 - FPR Fluido produzido

Os campos de petróleo offshore podem produzir 2 tipos de fluidos (óleo leve ou pesado
e gás). A unidade de produção que produz os 2 fluidos em nível comercial, poderá
apresentar uma rentabilidade melhor, em função da possibilidade de lucro nos dois
produtos, mas também incorrerá em geração de um maior número e diversidade de
impactos e da necessidade de gestão mais cuidadosa e exigente. Há unidades que
produzem óleo com pouco gás ou com quantidade suficiente para o aproveitamento dos
dois produtos.
Considera-se ainda que exista mais flexibilidade na comercialização do óleo (por
exemplo, para exportação, quando o processo comercial não estaria atrelado ao mercado
interno), e não careceria de oleoduto. O gás produzido, por sua vez, poderá contribuir no
consumo da plataforma para os tratamentos, na geração de energia e na sua utilização
nos métodos de elevação dos poços por meio de gás lift. Um campo de gás é muito mais
complexo na monetização do gás, pois envolve identificação de compradores (mais
complexo que o óleo) e investimento em gasoduto para o seu escoamento.

O indicador foi medido pela
indicação do(s) tipo(s) de

fluido(s) produzido(s) pela
unidade marítima. O indicador

avaliará dois aspectos: o
econômico, tendo em vista que

a unidade que produz os 2
fluidos tem mais lucratividade;

e o aspecto operacional,
quando será avaliada a

presença de maiores riscos para
a plataforma que produz óleo e

gás.

Maximizar/ANP
(Econômica)

Minimizar/ANP
(Operacional)

(Continua)
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I4 - SAI
Sensibilidade ambiental
da área de influência do
empreendimento

A realização das atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e
gás natural offshore está vinculada à obtenção da licença de operação correspondente,
emitida pelo IBAMA. O risco de não emissão da licença ambiental da atividade ou da
dificuldade na sua obtenção, está diretamente relacionado a fatores ambientais, como a
sensibilidade ambiental da área de influência do empreendimento; impactos com a
pesca; e cenários com alta probabilidade de toque de óleo na costa, em casos de
vazamentos acidentais. Para empreendimentos localizados em lâminas de água baixas e
proximidade da costa a legislação ambiental específica (Portaria MMA nº 422/2011)
indica maior rigor no licenciamento ambiental. A CGPEG/IBAMA ressalta a
importância de estudos consistentes de modelagem matemática de dispersão de óleo
para subsidiar os estudos ambientais necessários à obtenção da licença ambiental, o que
se apresenta como um risco de indeferimento de emissão da licença ambiental ou da
dificuldade de sua emissão em prazo compatível com o planejamento da empresa. Da
mesma forma, para empreendimentos localizados em áreas de elevada sensibilidade
ambiental, o licenciamento ambiental será conduzido com nível de exigência extremo,
com exigência de caracterização detalhada dos tipos de fundo a partir de dados
primários, tendo em vista a ampla presença de bancos de algas calcárias, bem como a
possibilidade de ocorrência de bancos de corais de águas profundas. Estes são fatores
que comprometem o andamento do empreendimento e oneram o licenciamento
ambiental e, portanto, podem significar riscos econômicos e ambientais, já que, no caso
destes ambientes serem identificados, deverão ser apresentadas alterações de locação ou
de projeto, de modo a evitar os impactos diretos sobre as formações, ficando impedida a
perfuração sobre as áreas com ocorrência de banco de corais. Os conflitos com a
atividade pesqueira, principalmente com a pesca artesanal, também poderão complicar o
licenciamento, uma vez que implicarão em medidas compensatórias e cuidados
especiais por parte da empresa.

O indicador foi medido em
relação à sensibilidade
ambiental da área, que por sua
vez é função do número de
fatores ambientais presentes na
área de influência do
empreendimento e podem
afetar o processo de
licenciamento ambiental. Estas
informações são indicadas no
EIA/RIMA, apresentado pela
empresa para o licenciamento,
medido pela classificação do
grau de importância biológico
da área de influência. Este
indicador pode ser avaliado sob
dois aspectos: ambiental -
quanto maior for a
sensibilidade ambiental da área
de influência do
empreendimento maiores serão
os impactos e, sob o ponto de
vista econômico, área mais
sensível implica em
licenciamento ambiental mais
complexo e, portanto, mais
oneroso e que poderá
comprometer o andamento do
projeto.

Minimizar/EIA/
IBAMA

(Dimensões
ambiental e
econômica)

(Continua)
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I5 - IER
Interferência da
atividade na economia
da região

Um dos objetivos das rodadas de licitação, promovidas pela ANP, de acordo com o
estabelecido pela Lei nº 9.478/1997, além de ampliar as reservas brasileiras; manter a
auto-suficiência na produção de petróleo e minimizar a dependência externa de gás
natural é também atrair novos investimentos para o setor de E&P; estimular a criação de
pequenos e médios produtores nacionais e proporcionar investimentos para as regiões
onde se encontram localizados os empreendimentos. As concessionárias têm por
obrigação contratual realizar investimentos na região, durante a fase exploratória, e por
meio do pagamento de royalties na etapa de produção. Assim, propõe-se que este
indicador seja aferido por meio do PIB per capita dos municípios recebedores de
royalties..
O pagamento dos royalties é uma compensação financeira devida à União, estados e
municípios pelas empresas que produzem petróleo e gás natural no território brasileiro
(ANP, 2017).
A atividade de produção além de gerar benefícios da produção de petróleo e gás natural
para garantir o abastecimento de seus derivados energéticos e não energéticos em todo o
território nacional, deve ser capaz de manter o fluxo de investimentos, de atrair
empresas petrolíferas para atuarem no Brasil, de incentivar a consolidação da indústria
nacional de bens e serviços e estimular a economia regional. Sendo assim, um indicador
que possa aferir a influência da atividade de produção de petróleo e gás na economia da
região onde se insere se justifica para a aferição da sustentabilidade da atividade.

O indicador foi medido pela
razão entre o PIB do município

principal recebedor dos
royalties do campo e a média
do PIB de três muicípios de

porte semelhante que se
inserem na mesma

microregião, mas que não
recebem royalties.

Maximizar/
ANP e STN

I6- ESC
Escoamento da
produção

As empresas usam dois tipos de sistemas de escoamento de petróleo e gás das
plataformas até as refinarias ou portos: um, através de navios aliviadores, também
conhecidos como shuttles (shuttle tankers), chamados assim pelo caráter de estarem
sempre circulando, recolhendo óleo nas plataformas e descarregando nos terminais
localizados na costa e voltando às plataformas para outro carregamento e assim
sucessivamente. A outra forma de escoamento da produção ocorre por meio de uma
malha de dutos submarinos, com as linhas posicionadas de modo a atender várias
plataformas existentes na região, até o litoral. Os dois sistemas têm suas vantagens e
desvantagens. Os navios aliviadores são embarcações que realizam a operação de forma
dedicada e são construídos com esse propósito. Embora tenha havido muita evolução,
como resultado da experiência e dos investimentos das empresas, a operação de
offloading com navio aliviador é sempre muito arriscada. Assim, podem-se avaliar os
impactos ambientais causados, caso se opte pelo escoamento por navios aliviadores ou
por dutos. Sendo, portanto, esse um indicador da dimensão ambiental.

Foi aferido considerando o tipo
de escoamento utilizado para a
produção da unidade marítima,
sob o ponto de vista de
impactos ambientais causados.

Minimizar/ EIA-
IBAMA.

(Continua)
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I7 - CSP
Contribuição da
atividade para o setor
petrolífero brasileiro

A contribuição da atividade específica da unidade (campo ou plataforma) avaliada para
o setor petrolífero é relevante para a continuidade das atividades do setor de E&P.
Logo,os empreendimentos que implicam em melhores contribuições, devem ser
considerados mais sustentáveis.
A contribuição de cada empreendimento é analisada no momento da sua implantação e
está relacionada à dimensão econômica, tendo em vista o benefício econômico que a
atividade pode proporcionar.

Aferido pela avaliação da
contribuição da atividade,
apresentada no EIA, para o
crescimento do setor petrolífero,
que reflete na dimensão
econômica.

Maximizar/
EIA-IBAMA

I8 - TRI
Capacidade de
tripulação da unidade
de produção

As plataformas de produção offshorepodem ser tripuladas ou desabitadas. As
plataformas com tripulação geram o benefício social pela geração de empregos diretos e
indiretos, mas devem ser motivo de maior preocupação com relação aos riscos
associados. Quanto maior a capacidade de tripulação mais vidas estarão sujeitas aos
riscos da atividade.Esse indicador está relacionado à dimensão operacional e ao mesmo
tempo à dimensão social ao se considerar a geração de empregos pela oferta de trabalho
na plataforma.

Afere-se este indicador pela
capacidade de tripulação da
unidade marítima de produção.
Este indicador será avaliado sob
duas dimensões: social - quanto
maior a tripulação maior geração
de empregos. Já do ponto de
vista opercaional, será levado em
conta o risco maior em função de
uma tripulação maior.

Minimizar/EIA-
IBAMA

(Operacional)
Maximizar/EIA-
IBAMA (Social)

I9 - EPR
Estimativa da
produção

Para o desenvolvimento do Campo a empresa deve apresentar à ANP, o seu Plano de
Desenvolvimento (PD), que é o principal instrumento de planejamento do
desenvolvimento e da produção e abrange todo o ciclo de vida do campo de petróleo.
Por meio desse instrumento, a empresa informa à ANP sua estratégia para o
desenvolvimento e o gerenciamento da produção do campo e, após a sua aprovação pela
ANP, ele passará a ser de cumprimento obrigatório pela contratada. As informações do
PD devem permitir à Agência verificar se a explotação de petróleo e gás natural se dará
de maneira racional, segura, conservativa e ambientalmente correta, em conformidade
com as normas legais aplicáveis e as melhores práticas da indústria (ANP, 2018). As
estimativas de produção do campo estarão apresentadas no PD e, posteriormente, serão
informadas, a cada ano, no Programa Anual de Produção (PAP), que é um documento
onde se encontram discriminadas as previsões de produção e movimentação de petróleo,
gás natural, água, fluidos especiais e resíduos oriundos do processo de produção de cada
Área de Desenvolvimento ou Campo. Caso os valores sejam divergentes em mais de
10% para mais ou para menos, a empresa deverá apresentar justificativas para a ANP.

Este indicador foi aferido pela
diferença entre os valores
estimados e efetivos da produção
do campo no ano de 2017. A
previsão da produção deve ser
embasada nas estimativas das
reservas provadas existentes.
Assim, não é aceitável pela ANP
diferenças acima de 10% para
mais ou para menos entre a
produção estimada e a efetiva.

Minimizar/
ANP e EIA-

IBAMA.

(Continua)
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I10-
DUR

Duração do
empreendimento

Os Contratos de Concessão (MME, 2015) estabelecem que a Fase de Produção terá início
na data da apresentação da Declaração de Comercialidade e terá a duração de 27 (vinte e
sete) anos. Além de compromisso contratual a duração da fase de produção só poderá ser
alterada em caso de prorrogação ou resilição, após aprovação da ANP, mediante
justificativas.  A resilição do contrato não exime o concessionário da responsabilidade de
assumir integral e objetivamente todos os danos ao meio ambiente que resultarem, direta
ou indiretamente, da execução das operações e deverá o concessionário ressarcir os danos
resultantes das operações e ainda ressarcir a União e a ANP, por toda e qualquer ação,
recurso, demanda ou impugnação judiciais, juízo arbitral, auditoria, inspeção,
investigação ou controvérsia de qualquer espécie, bem como por quaisquer indenizações,
compensações, punições, multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou
decorrentes de tais danos e prejuízos.
É do conhecimento que o encerramento das atividades de produção de uma unidade não
corresponde ao encerramento total da produção do campo, mas, com certeza, compromete
o rendimento e a produtividade do mesmo.
Deve-se levar em consideração que um empreendimento de pouca duração implicará no
encerramento do recolhimento dos royalties e, portanto, terá reflexos na dimensão
econômica e social.

Foi considerada a informação do
EIA sobre a previsão de duração
do empreendimento e o que
estabelece o Contrato de
Concessão. A duração do
empreendimento afetará as
dimensões econômica e social.

Maximizar/
EIA-IBAMA.
(Econômica e

social)

(Continua)
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I11 -
APR

Água de produção

A água de produção é o principal resíduo gerado pela atividade de produção, pois quase
sempre está associada ao petróleo produzido e a sua destinação implica em cuidados, uma
vez que é causadora de impactos ao meio ambiente. A água produzida ou água de
produção consiste na mistura da água de formação do poço produtor, água de
condensação e de injeção dos processos de recuperação secundária e água utilizada para
dessalinização do petróleo produzido (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009). A água de
formação representa a maior parte do volume da água produzida e é decorrente da água
do mar ou água doce que, há milhões de anos, foi represada em reservas geológicas que
constituem a formação de rochas porosas sedimentares entre camadas de rochas
impermeáveis no interior da crosta terrestre (NEFF et al., 2011).
Diversos fatores devem ser levados em conta para o gerenciamento cuidadoso deste
efluente. Tendo em vista os aspectos legais e econômicos pertinentes, o melhor método de
disposição deste resíduo é a injeção no subsolo, como forma de descarte ou para
recuperação secundária. Caso a empresa opte pelo seu descarte no mar, é necessário o seu
tratamento a fim de atender aos critérios estabelecidos na Resolução CONAMA nº
393/2007. Assim, o indicador avaliará a % de água produzida descartada pela unidade
marítima.
Possuem uma complexa composição química em função dos locais de ocorrênciae origem
e o seu descarte pode ser responsável pela alteração da qualidade da água do mar, uma
vez que podeacarretar o aumento da concentração de poluentes na coluna d’água e
contaminar o sedimento marinho, causando danos à comunidade bentônica e ao seu
habitat e indiretamente aos peixes (FRASER e ELLIS, 2009).

Para a ferição do indicador,
foram consideradas as
informações sobre % de água
produzida descartada, informada
pela ANP. Desta forma, o
indicador terá implicação na
dimensão ambiental por se tratar
de um fator de impacto ao meio
ambiente.

Minimizar/
ANP e EIA-

IBAMA.

I12 -
ARC

Área do campo

Considerando a definição de campo de petróleo ou de gás natural apresentada pela Lei nº
9.478/1997: “área produtora de petróleo ou gás natural, a partir de um reservatório
contínuo ou de mais de um reservatório, a profundidades variáveis, abrangendo
instalações e equipamentos destinados à produção”, entende-se que, um campo de
petróleo pode ocupar uma extensa área do oceano. Pode-se perceber também que os
impactos ambientais causados pelas atividades do campo poderão atingir uma área
extensa e, portanto, a área do campo será considerada como um indicador da dimensão
ambiental.

O indicador foi avaliado pela
área do campo, informada pela
ANP. Este indicador está ligado
à dimensão ambiental, tendo em
vista a extensão da área atingida

pelos impactos ambientais da
atividade.

Minimizar/ANP

(Continua)
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I13 -
ANC

Sistema de
ancoragem

Denomina-se sistema de ancoragem o conjunto de elementos estruturais capazes de
manter uma determinada unidade flutuante em posição de equilíbrio.  Classifica-se o tipo
de configuração de linhas  de  ancoragem  de  acordo  com  a disposição geométrica das
mesmas, podendo-se citar a ancoragem convencional (linhas de  ancoragem  assumindo
configurações  em  catenária),  a  ancoragem taut-leg e  a ancoragem vertical utilizando
tendões.  Os sistemas de ancoragem e as fundações são partes vitais das unidadesde
produção offshore e a integridade estrutural de todos os elementos que compõem os
sistemas de produção dependem diretamente dos mesmos.
As unidades que recebem poços com completação seca (tension leg e fixa) devem ter uma
estabilidade maior, pois a cabeça dos poços se encontra na unidade. As linhas de
ancoragem têm a função estrutural de fornecer forças de restauração para manter em
posição os sistemas flutuantes tais como plataformas semi-submersíveis e navios
plataformas. Para oferecer a força de restauração necessária são dispostas em catenária
(ancoragem convencional) ou utilizadas como linhas retesadas (taut-leg) ou tendões. A
principal desvantagem da ancoragem em catenária é o congestionamento de linhas de
unidades próximas que pode interferir diretamente no posicionamento das unidades
juntamente com os equipamentos submarinos. A ancoragem taut-leg apresenta menor
projeção horizontal para a mesma lâmina d'água e proporciona maior rigidez ao sistema.
Já a ancoragem vertical (tendões) proporciona alta rigidez no plano vertical e baixa
regidez no plano horizontal, muito utilizada em plataforma do tipo tension legs.

O indicador avalia os riscos
existentes devidos ao sistema de
ancoragem da plataforma.
Indicador inerente à dimensão
operacional, por se tratar de um
aspecto que se relaciona com a
segurança da plataforma
(subdimensão riscos).

Minimizar/
EIA-IBAMA
(Operacional)

(Continua)
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I14 -
GHI

Gestão hídrica

As unidades de produção marítimas, mesmo não necessitando de água doce para a
produção propriamente dita, demandam água potável para outras necessidades da
plataforma, tais como uso pela tripulação e outras utilidades. Apesar da demanda
relativamente baixa de água potável, o indicador avalia a gestão da água na plataforma.
Logo, o indicador está associado à dimensão operacional, subdimensão Gerenciamento.
Como nas indústrias convencionais, as plataformas offshore dependem do uso intensivo
de água para a operação e manutenção dos seus sistemas industriais. As plataformas
também abrigam os operários e os equipamentos necessários para realizar essa operação.
Devido ao isolamento nos locais das plataformas, navios de apoio garantem seu
abastecimento com suprimentos.
O abastecimento com água em alguns casos é realizado com o auxilio de navios
rebocadores, porém essa não é a solução mais viável.
Estima-se que as plataformas de petróleo utilizam em média 60.000 litros de água doce
por dia, sendo esse número o somatório da água utilizada para consumo humano, para
abastecer banheiros e acomodações e a água industrial, que é a água utilizada para
produzir vapor em caldeiras que abastecem as turbinas (FREITAS, 2011).
Além da necessidade natural de água potável das pessoas que habitam, operando e
mantendo as plataformas para sua higiene pessoal e ingestão, alguns processos industriais
utilizados num navio ou plataforma exigem para um bom funcionamento que se utilize
água com um teor muito baixo ou sem teores de sais dissolvidos.
Para a obtenção de água nessas condições são utilizados processos de dessalinização de
água do mar. A dessalinização é o processo de transformar água salgada ou salobra em
água potável.
No Brasil, a utilização de dessalinização pelo processo de osmose reversa teve inicio com
a Petrobras , em 1987, para atender às suas plataformas marítimas. Desde então, devido à
sua excepcional eficiência purificadora, a osmose reversa vem sendo utilizada por ser
uma tecnologia moderna e muito eficiente em termos de custo para um sistema de
purificação de água.Assim, mesmo que o consumo de água nas plataformas marítimas
seja de origem do próprio mar mediante tratamento, este indicador se torna relevante por
demonstrar o cuidado na gestão de um recurso natural abundante.
Valores internacionais apontam que o metro cúbico (1m³) da água dessalinizada custa
cerca de US$ 0.60 de custo operacional e US$ 2.00 de custo de depreciação ou
amortização do equipamento (FREITAS, 2011).

O indicador avalia o consumo de
água doce na plataforma. Apesar
de pequena, a demanda por água
doce, pode representar um
aspecto relevante da gestão
ambiental da plataforma.

Minimizar/
EIA-IBAMA.

(Continua)
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I15 -
SGEL

Sistema de geração
de energia elétrica

Para o funcionamento de todo o sistema elétrico da plataforma é necessário a existência
de um sistema de geração de energia elétrica.
Existem múltiplas configurações possíveis para atendimento das demandas térmicas e
elétricas em uma plataforma e a escolha da mais adequada pode representar uma sensível
diferença em termos de aproveitamento energético e de geração de energia mais limpa.
O baixo custo e a grande disponibilidade do gás proveniente dos poços de petróleo
tornam interessante a sua utilização como combustível principal em plataformas offshore,
sobretudo quando se deseja eliminar o desperdício representado pela queima do gás
excedente (MONTEIRO, 2002).
A cogeração de energia apresenta-se como uma boa opção para as plataformas que
necessitam tanto de energia térmica quanto de energia elétrica. Os acionadores principais
podem ser caldeiras/turbinas a vapor, motores a gás, diesel ou turbinas a gás ou, mais
recentemente tem crescido o uso de painéis fotovoltaicos como uma opção mais
sustentável, dependendo a sua escolha, entre outros fatores, do tipo de energia prioritário
necessário para o processo, e da necessidade de atendimento das suas demandas térmicas
e elétricas (MONTEIRO, 2002).
Esse indicador avaliará o modelo de geração de energia elétrica usado na unidade,
considerando a dimensão ambiental como principal componente.

O indicador avalia o tipo do
sistema de geração elétrica da
plataforma com relação ao uso de
um sistema mais limpo. Assim, o
indicador se relaciona com a
dimensão ambiental.

Maximizar/
EIA-IBAMA.

(Continua)
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I16 - IPQ
Injeção de produtos
químicos

A produção de petróleo e gás requer a injeção de produtos químicos que vão atuar em
diversas funções, como desincrustantes, desenmulsificantes, inibidores de corrosão e de
hidratos, etc. O uso desses produtos causará danos ambientais, caso venham a ser
descartados intencionalmente ou acidentalmente. Assim, quanto mais produtos químicos
o processo requerer maiores e mais severosserão os danos ambientais.
O processo corrosivo é geralmente, responsável por grande parte das falhas dos
equipamentos que compõem as unidades operacionais de uma plataforma de produção de
petróleo, gerando paradas não programadas, campanhas operacionais mais curtas, tempos
prolongados de parada para manutenção e lucros cessantes. Desta forma, são utilizados
produtos químicos para evitar os processos corrosivos nas tubulações dos poços
produtores de petróleo.
No tratamento do petróleo, são também utilizados produtos químicos, para a separação
dos fluídos e para o seu enquadramento nos parâmetros físico-químicos de qualidade
exigidos pela cadeia produtiva e pelos órgãos ambientais.
Compostos químicos são também usados para tratar ou para prevenir problemas
operacionais durante a produção de petróleo, como inibidores de incrustação e de
corrosão, desenmulsificantes, dispersantes e biocidas (BADER, 2007).
Assim, o indicador que afere a intensidade e a variedade dos produtos químicos utilizados
na plataforma, estará relacionado à dimensão ambiental.

O indicador identifica a
variedade e quantidade de
produtos químicos usados na
plataforma. Este indicador tem
relação com a dimensão
ambiental por se tratar do trato
de produtos poluentes.

Minimizar/
EIA-IBAMA.

(Continua)
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I17 -
SDO

Sistema de alerta de
derramamento de
óleo

A Resolução CONAMA nº 398, de junho de 2008 dispõe sobre o conteúdo mínimo do
Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob
jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, terminais,
dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros,
marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração e, entre outras
determinações, estabelece que no Plano de Emergência Individual de cada unidade deverá
existir uma seção apresentando os procedimentos e os equipamentos utilizados para alerta
de derramamento de óleo.

A atividade de produção de petróleo está sujeita a derrames acidentais de óleo que podem
ter magnitude pequena, média ou grande dependendo do volume de óleo vazado e das
ações para a sua contenção. É essencialque toda instalação disponha de um sistema
eficiente de alerta de derramamento de óleo a fim de que as ações de emergência sejam
acionadas imediatamente.
Caso o sistema de alerta não seja eficiente as ações podem não ser suficientemente
efetivas para evitar a derivação do óleo derramado, tornando o acidente de maiores
proporções e causando danos ambientais mais severos.
Dessa forma, um sistema de alerta eficiente pode evitar danos mais drásticos em caso de
acidentes, como os potenciais derrames de óleo durante a produção.
O sistema de alerta de derrames normalmente se baseia na observação dos trabalhadores a
bordo, além de outros sistemas de monitormento.

O indicador avalia a efetividade
do sistema de alerta de
derramamento de óleo, que está
relacionado aos danos
ambientais. O indicador está
relacionado com a dimensão
ambiental.

Maximizar/
EIA-IBAMA

I18 - SCI
Sistema de detecção
e combate a incêndio

O Anexo II, referente a plataformas e instalações de apoio, da NR 30, que trata de
segurança e saúde no trabalho aquaviário no item 15.9.1 estabelece que deve haver um
sistema de alarme capaz de emitir sinais sonoros ou visuais perceptíveis em todos os
locais da plataforma (MT, 2002).
O sistema de detecção de incêndio e gás tem como objetivo detectar a ocorrência de
incêndios e o acúmulo de gases/vapores inflamáveis ou tóxicos, alertando o controle da
unidade ou a população presente na instalação quanto à existência de condições de risco,
permitindo assim ações de controle para minimizar a probabilidade do aumento de efeitos
indesejados.
Por se tratar de tema relacionado a riscos a que está sujeita a tripulação, o meio ambiente
e os equipamentos, o indicador tem relação com a dimensão Gestão, subdimensão Riscos.

O indicador avalia a efetividade
do sistema de detecção e
combate a incêndio da
plataforma, que está relacionado
à segurança e integridade das
pessoas e instalações, sendo,
portanto, um indicador da
dimensão operacional.

Maximizar/EIA-
IBAMA.

(Continua)
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I19 - PPP
Planta de
processamento da
produção

A existência de planta de processamento da produção na própria unidade marítima é um
dado relevante para a sua eficiência. No entanto, toda a estrutura da planta de
processamento traz também outros riscos ao meio ambiente e à tripulação. Dessa forma, o
indicador está relacionado à dimensão operacional (subdimensão riscos socioambientais e
operacionais).

A existência ou não de planta de
processamento da produção é
avaliada por esse indicador,
considerando os aspectos de
ganhos operacionais, pois será
agregado valor à produção, mas a
presença da planta na unidade
gera vários fatores de risco para a
tripulação.

Minimizar/
EIA-IBAMA

I20 -
SCB

Sistema de
comunicação a
bordo

A bordo existem dois tipos de comunicações: comunicação interna – aquela que se
desenvolve dentro do navio, entre os tripulantes; comunicação externa – aquela que se
processa entre a plataforma e outras embarcações de apoio e as entidades sediadas em
terra (estações costeiras, companhia, autoridades portuárias, etc.).
A comunicação a bordo e a comunicação externa à unidade são essenciais, especialmente
em momentos de ocorrência de acidentes, quando há necessidade de acionar estruturas
que irão auxiliar a resposta a emergências. Assim, o indicador criado se relaciona com a
gestão de riscos socioambientais e operacionais.

O indicador avalia o sistema de
comunicação existente na
plataforma para alertas de
incidentes e está relacionado com
a dimensão operacional, mais
especificamente riscos.

Maximizar/EIA-
IBAMA.

I21 -
PCP

Projeto de Controle
da Poluição

Todos os resíduos gerados na plataforma devem receber tratamento e uma destinação
ambientalmente adequados. O Projeto de Controle da Poluição, definido por meio de
NOTA TÉCNICA CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/11 (IBAMA, 2011), define as diretrizes
para apresentação, implementação e para elaboração de relatórios, nos processos de
licenciamento ambiental dos empreendimentos marítimos de exploração e produção de
petróleo e gás.  Assim, definiu-se esse indicador que visa verificar o atendimento às
exigências da citada Nota Técnica, estando relacionado, portanto, à dimensão ambiental,
já que está ligado diretamente ao tratamento e gestão de resíduos da atividade.

Foi avaliado o comprometimento
da empresa com a execução e
cumprimento do PCP junto ao
órgão ambiental. Como o projeto
de controle da poluição congrega
todas as ações contra poluição
causada por resíduos gerados na
atividade tem relação direta com
a dimensão ambiental.

Maximizar/
IBAMA

(Continua)
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I-22 -
EAT

Emissões
atmosféricas

Emissões atmosféricas de Gases de Efeito Estufa – GEE (CO2, CH4 e N2O) e de
poluentes regulados (SO2, NOx, CO, Material Particulado, Hidrocarbonetos não
metanos)se configuram em um dano inerente à atividade de produção de petróleo, em
função da necessidade de queima de gás e das emissões fugitivas. A ANP regulamenta as
emissões atmosféricas em plataformas de produção de petróleo e gás por meio da Portaria
nº 249/2000, que aprova o Regulamento Técnico de Queimas e Perdas de Petróleo eGás
Natural e dispõe sobre as questões relacionadas com asqueimas em flares e as perdas de
gás natural (ANP, 2017).
As regulamentações têm se esforçado para exigir o mínimo possível de emissões
atmosféricas. Assim, o indicador foi criado para avaliar as emissões atmosféricas geradas
pela unidade e, portanto, está relacionado à dimensão ambiental.

Forma avaliadas as emissões
atmosféricas decorrentes das
atividades que ocorrem na
plataforma. As emissões
atmosféricas são causadoras de
impactos ambientais no ar e,
portanto, estão relacionadas à
dimensão ambiental.

Minimizar/
Operadora do

campo e IBAMA.

I23 - EAI
Extensão da área de
influência

A área de influência (AI) do empreendimento é dimensionada em função da extensão dos
impactos causados pelas atividades de produção e escoamento da produção. Quanto mais
longos forem os alcances dos impactos maiores serão as áreas de influência. Isso faz com
que se justifique a criação desse indicador que avaliará a extensão da área de influência de
cada empreendimento analisado. O indicador, pela sua característica, está relacionado às
dimensões ambiental e social, já que a AI poderá comprometer atividades
socioeconômicas e o meio ambiente.

O indicador foi avaliado pela
extensão da AI, que é a área que
poderá sofrer os impactos diretos

e indiretos da atividade
(dimensão ambiental), mas afeta
também a dimensão social já que

poderá interferir em outras
atividades desenvolvidas no

local, trazendo comprometimento
par as comunidades locais.

Minimizar/EIA-
IBAMA.

I23 - IAE
Impactos ambientais
efetivos

Os impactos ambientais efetivos ou reais são inerentes à operação normal da atividade e
atingem ambientes vulneráveis, localizados na área de influência do empreendimento.
Esses impactos são preocupações que implicam em maiores cuidados e aplicações de
medidos mitigadoras ou compensatórias. A existência de impactos ambientais intoleráveis
pode inviabilizar o empreendimento. Desta forma, são computados os impactos
ambientais efetivos levantados no EIA do empreendimento, classificados segundo a
magnitude e importância. O indicador está relacionado à dimensão ambiental.

Foram avaliados os impactos
ambientais identificados no EIA,
levando em consideração a
importância e a magnitude. Será
calculado um índice que engloba
as características dos impactos
efetivos da atividade
(Ambiental).

Minimizar/EIA-
IBAMA

(Continua)
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I25 -
APP

Análise Preliminar
de Perigos

A realização de avaliação de riscos ou análise preliminar de perigos é fundamental para
controlar as atividades realizadas na unidade de produção de petróleo e gás de forma a
proteger o meio ambiente e promover segurança dos trabalhadores e comunidades
circunvizinhas.
A avaliação de riscos procura identificar os processos perigosos que geram riscos,
analisando as consequências, estimando as probabilidades, determinando o risco. Ao final
a análise constata a aceitabilidade ou não dos riscos. (MARKOWSKI et al., 2010).
No processo de licenciamento ambiental do empreendimento é apresentada no EIA a
Análise Preliminar de Perigos onde são identificadas as hipóteses acidentais, com suas
probabilidades e efeitos. Assim, criou-se esse indicador que avaliará as hipóteses
acidentais de cada empreendimento com relação à sua probabilidade e risco. Com isso, o
indicador está relacionado à dimensão operacional.

Foi avaliado o número de
hipóteses acidentais,
considerando a probabilidade de
sua ocorrência e a sua
severidade. Como o indicador
está ligado a perigo ou riscos da
atividade, estará melhor
enquadrado na dimensão
operacional.

Minimizar/EIA-
IBAMA.

I26 -
SMS

SMS do
empreendimento

O sistema de gestão de segurança, saúde e meio ambiente (SMS) é hoje uma exigência de
boa prática no setor de petróleo e gás e cada empreendimento deveria implementar o seu
sistema de gestão de SMS próprio, adequado para a gestão do empreendimento
especificamente. O indicador considera a existência ou não de sistema de SMS próprio do
empreendimento e está relacionado à dimensão gestão (subdimensão gerenciamento).
Conforme Maffei (2001), a integração dos sistemas de gestão meio ambiente, saúde e
segurança têm se tornado uma prioridade para muitas organizações. Os sistemas de gestão
baseados nos padrões ISO 14001, OHSAS 18001, apresentam afinidades e a sinergia
pode ser alcançada, podendo ser evitadas inconsistências e duplicação.
Acompanhando uma tendência global, o gerenciamento das questões ambientais, de saúde
e segurança do trabalho, com foco na prevenção de acidentes e no tratamento dos
problemas potenciais, passou a ser o gerenciamento da própria viabilidade e
sobrevivência de empresas que atuam no ramo de petróleo (Cansi et al., 2012).
Desta forma, a relevância do indicador que se refere à existência de um sistema integrado
de SMS para as unidades operacionais do segmento upstream de petróleo e gás é notória e
para a sua avaliação, deve-se ainda considerar a forma como este sistema foi elaborado e
em que ponto se encontra a sua implementação.

O indicador foi avaliado pela
informação sobre a existência de
sistema de SMS do próprio
empreendimento ou se utiliza o
sistema corporativo que pode não
ser totalmente adequado ao
projeto especificamente.

Maximizar/
EIA-IBAMA e

empresa
operadora.

(Continua)
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I27 - PEI
Plano de emergência
individual

O PEI é o documento que contém as informações e a descrição dos procedimentos de
resposta da instalação (portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas
terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes
náuticos e instalações similares) a um incidente de poluição por óleo, em águas sob
jurisdição nacional, decorrente de suas atividades.
O conteúdo do PEI é estabelecido pela Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho de
2008 e é exigido no licenciamento ambiental do empreendimento, devendo ser aprovado
pelo órgão ambiental para a emissão da LO. A sua efetividade deve ser testada por meio
de realização de exercícios simulados.
Assim, o indicador avaliará a efetividade do PEI por meio da realização e do resultado
dos exercícios simulados realizados pela empresa. Possui relação com a dimensão
ambiental e interface também com a dimensão social.

Foi avaliada a aprovação do PEI
e a sua efetividade (resultados
dos simulados), quando será
observada a existência de
notificações do IBAMA para
revisão ou ajustes no PEI, como
resultado do exercício de
simulação.

Minimizar/
EIA-IBAMA.

I28 - QG Queima de gás

A queima de parcela do gás natural produzido é inerente à indústria do petróleo e ocorre
por motivo de segurança (piloto da tocha das facilidades de produção), no início de
operação de plataformas (durante a fase de comissionamento de sua planta de compressão
e do gasoduto de exportação) e em paradas para manutenção, assim como em situações
temporárias de emergência ou de limitações operacionais (ANP, 2000).
No entanto, por motivo de falha na gestão do empreendimento podem ocorrer solicitações
de queimas extraordinárias de gás à ANP, que poderá autorizar mediante justificativas da
empresa. O IBAMA, por sua vez, também deve ser consultado a respeito desse pedido e
pode definir medida compensatória pela queima proporcional à quantidade de gás
queimado. Assim, o indicador criado está relacionado à dimensão ambiental e à dimensão
operacional.

Foram identificados os pedidos
de queima extraordinária em
função de problemas
operacionais na unidade, que
poderão significar falha na
gestão do empreendimento, além
de danos ambientais.

Minimizar/
IBAMA e ANP.

I29 -
CAM

Compensação
ambiental

A compensação ambiental é um instrumento de política pública que, intervindo junto aos
agentes econômicos, proporciona a incorporação dos custos sociais e ambientais da
degradação gerada por determinados empreendimentos, em seus custos globais. A lei
9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza,
através de seu artigo 36, impõe ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a
implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral,
quando, durante o processo de licenciamento e com fundamento em EIA/RIMA, um
empreendimento for considerado como de significativo impacto ambiental. O indicador
está relacionado à dimensão econômica já que se trata do pagamento de um recurso
imposto pela regulamentação.

Foi identificado o valor definido
da compensação ambiental e o
seu pagamento devido, sendo,
portanto, um indicador da
dimensão econômica.

Maximizar/
IBAMA.

(Continua)
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I30 -
LOP

Licença de operação

A Política Nacional de Meio Ambiente estabelece o licenciamento ambiental como um
dos seus instrumentos. Para atividades de produção de petróleo e gás offshore a
competência do licenciamento é do IBAMA que efetua, por meio da CGPEG, o
licenciamento das atividades de produção e escoamento da produção de petróleo e gás
offshore.
Para a execução da produção de petróleo e gás é exigida a licença de operação válida, ou
seja, antes da finalização da sua vigência esta deverá ser renovada, no prazo legal. A
legislação específica estabelece que o pedido de renovação deverá ser encaminhado ao
órgão, no prazo de 120 dias antes da extinção da validade da LO.  O indicador, pela sua
pertinência, está relacionado à dimensão operacional.

Foram avaliados a validade da
LO e o cumprimento do prazo
legal para entrada do
requerimento da sua renovação.
É, portanto, um indicador
relacionado à dimensão
operacional.

Maximizar/
IBAMA

I31 - AP Audiência Pública

A regulamentação exige a realização, a cada dois anos, de Auditorias Ambientais
independentes, segundo os critérios da Resolução CONAMA n° 306/02, de 5 de julho de
2002. Desta forma, criou-se esse indicador para avaliar o cumprimento da legislação e
como foi o resultado da(s) Auditoria(s) realizada(s).
Dessa forma, o indicador está relacionado à dimensão operacional.

Foi avaliado o cumprimento da
resolução CONAMA, com
relação à periodicidade de
realização das AA e o seu
resultado das audiências
realizadas. Este indicador avalia
a gestão ambiental e será
enquadrado na dimensão
operacional.

Minimizar/
IBAMA.

I32 -
CLO

Condicionantes da
LO

As licenças ambientais de operação (LO) são emitidas com uma relação de condições
(condicionantes) que devem ser rigorosamente cumpridos sob pena de revogação da
licença em vigor ou da negativa da sua renovação. Cabe ao órgão ambiental, no caso
IBAMA, fiscalizar o cumprimento desses condicionantes no caso de licenças ambientais
dos empreendimentos de produção de petróleo e gás offshore. O indicador avaliará se
houve descumprimento de algum condicionante da LO do empreendimento, observação
feita pela CGPEG/IBAMA. O indicador está relacionado à dimensão operacional
(Subdimensão Gerenciamento).

Para a aferição do indicador
foram avaliados os pareceres
técnicos do IBAMA referentes
ao descumprimento de algum
condicionante da LO.

Minimizar/
IBAMA

I33 - AIT
Área em terra
impactada pelo
empreendimento

Mesmo localizando-se no mar as atividades de produção de petróleo e gás offshore fazem
uso de áreas terrestres para alguma atividade de apoio ao empreendimento marítimo ou
seus impactos podem se estender e atingir áreas em terra, implicando na necessidade de
restauração/recuperação. O indicador avaliará a ocorrência de alguma área terrestre
impactada pelo empreendimento analisado, sendo, portanto, um indicador que possui
interface com a dimensão ambiental, tendo em vista o dano ambiental causado.

O indicador avalia a existência
de áreas terrestres impactadas
pela atividade que demandaram
ações de recuperação por parte
da empresa, (dimensão
ambiental).

Minimizar/
IBAMA

(Continua)
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I34 - ICP
Interferência com a
pesca

Por ocorrerem no mar, a principal atividade econômica que sofre interferência do empreendimento é
a pesca. Assim, existem restrições à atividade de pesca maiores ou menores dependendo do tipo de
empreendimento e da sua localização em relação aos pontos pesqueiros.  O indicador foi definido a
fim de avaliar a interferência com a atividade de pesca na área de influência do empreendimento.
Assim, o indicador está relacionado à dimensão social.

De acordo com as
informações constantes do
EIA foi identificada a
excistência de impactos
com a atividade de pesca.

Minimizar/
EIA-IBAMA

I35 - NPI

Número de poços
interligados à
unidade

Para a produção de petróleo e gás é necessária a interligação de vários poços perfurados
estrategicamente de forma a retirar o fluido da jazida onde se encontra. Quanto maior for o número
de poços interligados maiores serão os riscos de acidentes, pois acarretará na necessidade de maior
controle das atividades, uma vez que  quanto mais poços interligados mais complexo fica o sistema
em termos de segurança, exigindo maior controle em relação a válvulas, por exemplode
DHSV(componente da coluna de produção, posicionada no fundo do mar, para promover segurança
e evitar erupções ou fluxos descontrolados do poço, no caso de alguma falha dos equipamentos de
segurança de superfície). Além disso, se os poços forem satélites (ligados diretamente a unidade)
para cada poço estariam chegando 3 linhas ( de produção, anular e  cada poço tem pelo menos 3
linhas (linha de produção, serviço e umbilical).
O indicador está relacionado, pelas suas características, à dimensão operacional.

O indicador foi aferido,
considerando o número de
poços interligados em
cada plataforma.

Minimizar/EIA
-IBAMA e

ANP.

I36 -
MTB

Multas trabalhistas

Os trabalhadores de plataformas offshore (embarcados) estão sujeitos a regimes especiais de turnos
de trabalho e número de horas limitado. Desta forma, existem ocorrências de descumprimento das
obrigações e direitos dos trabalhadores que implicam em multas decorrentes de fiscalizações do
Ministério do Trabalho.
O período de dias de trabalho embarcado no mar edias de descanso em terra varia. Em alguns países
esse período possui uma alternância de 14dias de trabalho/14 dias de descanso no ReinoUnido, com
o período de 7 dias de trabalho/7 dias de descanso nos Estados Unidos, ou como na Noruega que
trabalha com a progressão de 14 dias de trabalho/14 dias de descanso no primeiro ciclo, 14 dias de
trabalho/21 dias de descanso no segundo ciclo e 14 dias de trabalho /28 dias de descanso no terceiro
ciclo.Em termos de horas de trabalho durante o período de embarque, o mais comum são12 horas de
trabalho para 12 horas de descanso. Porém, o período de horas efetivamente trabalhadas, incluindo
as extras, freqüentemente chega a ser de 14 horas. Existem ainda alguns postos de trabalho em que a
jornada pode chegar a 17 horas. De qualquer modo, independentemente da modalidade de turnos
estabelecida, alguns trabalhadores permanecem de prontidão durante todo o tempo em que se
encontram na plataforma.O indicador é definido com a finalidade de avaliar a gestão dos recursos
humanos na plataforma, levando em conta o número de multas aplicadas pelo MT.

O indicador levou em
conta o número de multas
trabalhistas sofridas pela
unidade de produção
analisada, em função de
descumprimentos da
legislação trabalhista.

Maximizar/
Operadora do

campo.
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156

I38 - IDH

Grau de influência
na melhoria do
desenvolvimento
humano

A geração de royalties e outros estímulos à economia, em função da presença do empreendimento,
deveriam contribuir também para a melhoria do desenvolvimento humano da população dos
municípios beneficiários.
Pretende-se com esse indicador, avaliar o grau de influência na melhoria do desenvolvimento
humano nos municípios que se beneficiam com os royalties do empreendimento. O indicador está
relacionado à dimensão social (subdimensão sociedade e comunidade).

Avaliação do IDHM do
município principal recebedor
dos royalties do
empreendimento em relação a
de outros municípios da
região.

Maximizar/
IBGE

I39- MAB Multas Ambientais

A CGPEG/IBAMA, que possui competência para o licenciamento das atividades de produção de
petróleo e gás offshore, deve também fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e autuar
(multar) nos casos em que couber.
O indicador avaliará as multas ambientais sofridas pelo empreendimento (dimensão operacional);
e, como gera ônus para a empresa, podendo até ser exigida a paralisação das atividades, o
indicador possui também interface com a dimensão econômica.

Foram identificadas e
quantificadas as multas
ambientais aplicadas às
unidades de produção
analisadas, durante o ano de
2017.

Minimizar/
IBAMA

I40 - PDC
Plano de
desenvolvimento do
campo

É o principal instrumento de planejamento do desenvolvimento e da produção do campo que
abrange todo o seu ciclo de vida. Nele são descritos as atividades e os investimentos que serão
realizados, de modo que todos os outros planos de médio e curto prazo terão de ser com ele
coerentes (ANP, 2018). Por meio dele, a empresa contratada informa à ANP sua estratégia para o
desenvolvimento e o gerenciamento da produção do campo. A Agência pode solicitar
modificações antes de aprová-lo e, após a aprovação, ele passará a ser de cumprimento obrigatório
pelo contratado. Durante toda a vigência da fase de produção do campo, a ANP fiscalizará a
observância dos parâmetros previstos no PD e poderá solicitar revisões do documento. O indicador
está relacionado à dimensão operacional (Subdimensão Planejamento e conformidade legal).

Foram identificadas as
aprovações das atualizações
do PD do campo, sendo
considerado um dado ruim
deste indicador a ocorrência
de não aprovação do PD.

Minimizar/
ANP

I41 - ISA
Incidentes com
riscos à saúde e ao
meio ambiente

A atividade de produção de petróleo possui potencial de riscos à saúde dos trabalhadores e
comunidades e ao meio ambiente. A ANP, órgão federal com atribuição de regular a atividade
impõe, por meio de suas resoluções, a prática de gestão mais adequada para prevenir os riscos e
fiscaliza as unidades ativas definindo as notificações e/ou multas impostas pelos incidentes
ocorridos. Assim, o indicador se justifica como forma de aferir a gestão dos riscos adequada das
atividades na unidade marítima.

O indicador foi aferido por
meio de informações da
ANP, do número de
incidentes com riscos à saúde
e ao meio ambiente no ano de
2017 em cada unidade.

Minimizar/
ANP

(Continua)

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE (Continuação)

I37 -
GDP

Grau de influência
na diminuição da
pobreza da região

Esses empreendimentos são geradores de elevadas contribuições de royalties para os municípios
beneficiários, além de outros benefícios sociais. No entanto, nem sempre isso significa diminuição
da pobreza da região beneficiada.
Com isso, criou-se o indicador que irá avaliar o potencial do empreendimento na diminuição da
pobreza da região e, desta forma, está relacionado à dimensão social.

Foram considerados na
medição desse indicador: o
índice de pobreza, o índice de
pobreza subjetiva e o índice
de Gini.

Maximizar/
ANP e IBGE
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA UNIDADES DE PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE (Continuação)

I42 -
RAG

Segurança
operacional

A ANP tem atribuições de investigar e manter informações sobre acidentes, para subsidiar as ações
em eventos futuros; deve emitir pareceres sobre segurança operacional e proteção ambiental nas
instalações da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis; coordenar ações com agentes
externos; e formular diretrizes para fiscalização de instalações da indústria do petróleo, gás natural
e biocombustíveis (ANP, 2000).
A fim de atender a essas atribuições a ANP define regras para segurança operacional que orientam
a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos de cada instalação (ANP, 2017). São
resoluçõesda ANP referentes à segurança operacional:
- Resolução ANP nº 41/2015, que aprova o Regulamento Técnico do Sistema de Gerenciamento
de Segurança Operacional de Sistemas Submarinos – SGSS. O SGSS estabelece os critérios que
permitam à empresa detentora de direitos de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural ou
titular de Autorização documentar as condições de segurança operacional de modo a atender às
necessidades da ANP na fiscalização das atividades de movimentação de petróleo, gás natural, e
seus derivados;
- Resolução ANP nº 43/2007, que institui o Regime de Segurança Operacional para as Instalações
de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás Natural, estrutura regulatória estabelecida visando à
garantia da Segurança Operacional, de acordo com as responsabilidades do Concessionário na
condução das atividades de perfuração e produção de petróleo e gás natural.
- Resolução ANP nº 44/2009, que estabelece o procedimento para comunicação de incidentes, a
ser adotado pelos concessionários e empresas autorizadas pela ANP a exercer as atividades da
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como distribuição e revenda.
Assim, o indicador é selecionado para aferir os riscos de má gestão que dão origem a notificações
da Superintendência de Segurança Operacional e Meio Ambiente da ANP (SSM/ANP) por
descumprimento de práticas de boa gestão identificadas por auditorias realizadas pelo órgão
regulador da indústria do petróleo e gás natural nos anos de 2015 a 2017.

A medição do indicador foi
feita pela indicação de
notificações da ANP por
descumprimentos de práticas
de gestão na segurança
operacional da plataforma
identificadas em auditorias
realizadas pela SSM nos anos
de 2015 a 2017. As
notificações aplicadas pela
SSM/ANP implicam em
gastos e, dependendo da
severidade podem provocar a
interrupção da produção, o
que gera prejuízo econômico.

Minimizar/
ANP

Fonte: elaboração própria, 2018
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APÊNDICE 2

RELATO DETALAHADO DOS INDICADORES DECARTADOS E AS
JUSTIFICATIVAS PARA A SUA ELIMINAÇÃO

1. Indicador: Conteúdo Local

Os contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de

petróleo e gás natural, firmados pela ANP com as empresas vencedoras nas rodadas

de licitações, incluem Cláusula de Conteúdo Local (ANP, 2015), que incide sobre as

fases de exploração e desenvolvimento da produção. De acordo com essa cláusula, as

concessionárias devem dar preferência à contratação de fornecedores brasileiros,

sempre que suas ofertas apresentarem condições de preço, prazo e qualidade

equivalentes às de outros fornecedores. Este item do contrato tem o objetivo de

incrementar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases

competitivas, nos projetos de exploração e desenvolvimento da produção de petróleo

e gás natural. O resultado esperado da aplicação deste dispositivo é o incentivo ao

desenvolvimento tecnológico, a capacitação de recursos humanos, e a geração de

emprego e renda nesse segmento no país. Para atestar o cumprimento do percentual

de conteúdo local assumido pelas empresas operadoras durante a execução das suas

atividades, a ANP criou o Sistema de Certificação de Conteúdo Local (ANP, 2013),

que estabelece a metodologia para a certificação e as regras para o credenciamento

de entidades certificadoras junto à ANP. As exigências mínimas para o cumprimento

do conteúdo local são apresentadas no Edital da Rodada de Licitações, definidos por

atividade e localização do empreendimento. O Contrato de Concessão, por sua vez,

estabelece como o concessionário deverá proceder para assegurar o cumprimento do

percentual de CL assumido no leilão.  Considerou-se pertinente a escolha desse

indicador por se tratar de uma medida de incentivo à indústria e à oferta de bens e

serviços nacionais. A métrica escolhida para o indicador foram notificações da ANP

em função de descumprimento dos percentuais de conteúdo local assumidos por

ocasião da licitação.

Causa do descarte desse indicador: a própria ANP assumiu que não realiza

fiscalizações em contratos na fase de desenvolvimento da produção.

2. Indicador: Desativação da unidade

É obrigatória a apresentação do Plano de Desativação da atividade tanto à

ANP quanto ao IBAMA, antes mesmo de ser dado início à atividade de produção. Os
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termos de referência emitidos pela CGPEG/IBAMA para subsidiar a elaboração do

EIA/RIMA para o licenciamento das atividades de produção e escoamento da

produção de petróleo e gás offshore exigem a apresentação do Projeto de

Desativação do empreendimento, o qual deverá ser revisado e apresentado ao

IBAMA, no mínimo 90 dias antes de ser executado. A Resolução ANP nº 27/2006

prevê também a obrigatoriedade de apresentação do Projeto de Desativação do

campo juntamente com o Plano de Desenvolvimento. No entanto, este tema ainda é

controverso, considerando que os projetos em andamento no Brasil ainda se

encontram distante da fase de encerramento das suas atividades. Por outro lado,

percebe-se a necessidade e urgência de discussão desse tema, uma vez que envolve

aspectos técnicos, operacionais, ambientais, econômicos e sociais. Por isso, o

presente estudo considera a relevância do indicador.

Causa do descarte desse indicador: os empreendimentos analisados ainda se

encontram distantes da desativação e, portanto, não realizaram a atualização do

projeto de desativação inicialmente apresentado, não havendo, portanto, como definir

uma métrica para aferição do indicador.

3. Indicador: Benefícios trabalhistas concedidos

Por se tratar de atividade que impõe condições de trabalho que exigem o

confinamento por um período de tempo, longe da família e dos amigos, além dos

riscos inerentes à atividade, as empresas procuram atrair os interessados por meio de

benefícios concedidos à categoria, tais como, adicionais salariais e outros benefícios

trabalhistas específicos e períodos de folga longe da plataforma. Assim sendo,

procurou-se incluir o indicador para aferir o grau de atratividade da atividade pelos

trabalhadores.

Causa do descarte desse indicador: A empresa operadora das unidades

analisadas informou que não existe diferença entre os benefícios concedidos aos

trabalhadores embarcados e demais funcionários peretencentes aos quadros da

empresa.

4. Indicador: Mecanismos de direitos trabalhistas das contratadas

Em função de grande parcela de terceirizados entre os trabalhadores das

plataformas, procurou-se, por meio deste indicador, verificar o grau de interesse da

concessionária com os direitos dos trabalhadores das suas contratadas. A ideia seria

aferir o grau de interesse da concessionária no atendimento de práticas trabalhistas

decentes com os seus contratados.
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Causa do descarte desse indicador: Não houve retorno das informações, sobre

o tema, solicitadas à empresa concessionária das unidades de produção analisadas.

5. Indicador: Turnover do campo

É muito comum a dispensa e a contratação de novos trabalhadores na

atividade de produção de petróleo offshore, por se tratar de atividade com regime de

trabalho em que o trabalhador permanece isolado da família e dos amigos e possuir

potencial de risco elevado. Assim, o indicador foi definido para avaliar o grau de

satisfação dos trabalhadores, sendo aferido pela informação sobre o turnover do

campo onde se localiza a unidade de produção analisada. Seria um indicador

relacionado à dimensão social, pela sua interface com os direitos humanos e tem

relação também com a gestão de pessoas, já que o turnover depende da forma de

gerenciamento dos recursos humanos.

Causa do descarte desse indicador: Não houve retorno das informações sobre

o tema solicitadas à empresa concessionária das unidades de produção analisadas.

6. Indicador: Riscos regulatórios

A fim de proporcionar segurança regulatória é necessária a existência de

regras previsíveis, claras e estáveis no setor de petróleo a fim de atrair investidores

para o Brasil. O marco regulatório brasileiro, iniciado com a edição da Lei nº 9.478,

em agosto de 1997, abriu o mercado, permitindo a participação de outras empresas

nacionais e estrangeiras, além da Petrobras no setor de exploração e produção de

petróleo e gás. Com a descoberta do pré-sal em 2006, o governo brasileiro decidiu

pela suspensão das licitações de novas áreas para exploração e produção de petróleo

e gás, de 2009 a 2013, tempo em que o governodecidiu pela mudança no modelo

regulatório para as áreas do pré-sal e áreas estratégicas, sendo adotado o modelo de

partilha de produção, com a publicação da Lei nº 12.351/2010. A suspensão de

licitações de novas áreas por quase cinco anos, trouxe insegurança para o mercado e,

algumas empresas hesitaram em continuar sua atuação no Brasil. Em estudo

publicado em 2017, intitulado Agenda da Indústria 2016/2017, o Instituto Brasileiro

do Petróleo (IBP, 2017) apresenta fragilidades regulatórias como fator de risco para o

setor no país e recomenda a reforma regulatória brasileira como forma de tornar o

Brasil um país mais competitivo, com condições estáveis e favoráveis de atrair

investimentos para o setor.

Causa do descarte desse indicador: Apesar de se constituir em um relevante

indicador, o indicador não será contemplado dentre os indicadores propostos pelo
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modelo, por ausência de métrica para a sua aferição, em função de mudanças

frequentes na regulação do setor.

7. Indicador: Evolução da participação feminina no trabalho em

plataformas

O trabalho em plataformas offshore ainda é predominantemente masculino.

No entanto, a participação feminina está crescendo, mesmo que lentamente, e este é

um aspecto importante a ser avaliado para a verificação da questão da discriminação

contra a mulher em cargos e funções antes assumidas predominantemente por

trabalhadores do sexo masculino.

Causa do descarte desse indicador: A empresa, ao ser consultada sobre o

tema, respondeu com informações que não são representativas do total de

trabalhadores das unidades de produção, considerando que a informação repassada

diz respeito apenas ao número de trabalhadores do quadro direto da empresa

concessionária. No entanto, as informações repassadas demonstram que não há

política de inclusão de trabalhadores do sexo feminino entre aqueles que

desenvolvem suas funções nas plataformas.

8. Indicador: Percentual da força de trabalho sindicalizada.

Qualquer categoria de trabalhadores, em especial, a classe dos

trabalhadores de plataformas offshore, a fim de ver atendidas as suas reivindicações

atendidas, possue interesse de se associar aos seus sindicatos. O indicador tinha

intenção de verificar a liberdade de associação e negociação coletiva da categoria.

Causa do descarte desse indicador: Não houve retorno das informações sobre

o tema, solicitadas à empresa concessionária das unidades de produção analisadas.



162

APÊNDICE 3

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AMBIENTAL

DOUTORADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL

QUESTIONÁRIO
CARACTERIZAÇÃO DO ESPECIALISTA:

1. Área de atuação: _________________________________________

2. Instituição vinculada: ______________________________________

3. Maior titulação: (   ) Graduação   (   ) Mestrado   (   ) Doutorado

4. Área da maior titulação: ____________________________________

AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS INDICADORES

O presente instrumento será utilizado para a ponderação dos elementos que

compõem o sistema de indicadores de sustentabilidade definido no trabalho de tese

sob o título SISTEMA DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA

UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS OFFSHORE, para posterior

aplicação de métodos multicritério e multidecisor. A ideia é que cada especialista

consultado, de acordo com a sua percepção, indique primeiramente o grau de

importância mais adequado para cada subdimensão das dimensões (econômica,

ambiental, social e operacional) que compõem a estrutura do sistema de indicadores

e a seguir defina o grau de importância de cada indicador. Para a etapa de

ponderação das subdimensões são apresentados os Quadros 1 a 4 e para a ponderação

dos indicadores os Quadros 5 a 8 devem ser preenchidos. Em ambos os

procedimentos o especialista deve marcar um “x” na caixa correspondente ao grau de

importância de cada elemento analisado, sendo possível classificar mais de um

elemento com o mesmo grau de importância, de acordo com o entendimento do

especialista.
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QUADROS

Quadro 1. Ponderação das subdimensões da dimensão econômica

DIMENSÃO ECONÔMICA

SUBDIMENSÃO

GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO
ALTO

(4)

ALTO
(3)

MÉDIO
(2)

BAIXO
(1)

NENHUM
(0)

SOCIEDADE E COMUNIDADE (impactos
econômicos da atividade na sociedade e

comunidade)
OPERAÇÃO (aspectos econômicos da operação

da unidade)
CUSTOS E INVESTIMENTOS (gastos

realizados para a operação das atividades)

Quadro 2. Ponderação das subdimensões da dimensão ambiental

DIMENSÃO AMBIENTAL

SUBDIMENSÃO

GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO
ALTO

(4)
ALTO

(3)
MÉDIO

(2)
BAIXO

(1) NENHU
M

(0)
DANOS ATMOSFÉRICOS (atividades

causadoras de danos à atmosfera)
BIODIVERSIDADE (impactos negativos na

biodiversidade da área de influência)
LOCAIS (impactos localizados no entorno da

plataforma)
EXTENSÃO (impactos que se estendem além do

entorno da plataforma)
PROTEÇÃO E CONTROLE (ações de proteção e

controle dos impactos negativos)

Quadro 3. Ponderação das subdimensões da dimensão social

DIMENSÃO SOCIAL

SUBDIMENSÃO

GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO
ALTO

(4)

ALTO
(3)

MÉDIO
(2)

BAIXO
(1)

NENHU
M
(0)

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E
SOCIEDADE (ocorrência de eventos com a

participação da comunidade e sociedade)
IMPACTOS NA REGIÃO (impactos sociais na

região de influência da atividade)

IMPACTOS NA PLATAFORMA (impactos sobre
a tripulação da plataforma)

BENEFÍCIOS GERADOS (benefícios sociais
gerados pela atividade)
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Quadro 4. Ponderação das subdimensões da dimensão operacional

DIMENSÃO OPERACIONAL

SUBDIMENSÃO

GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO
ALTO

(4)

ALTO
(3)

MÉDIO
(2)

BAIXO
(1)

NENHUM
(0)

GERENCIAMENTO (das atividades na plataforma)

PLANEJAMENTO E CONFORMIDADE LEGAL

RISCOS SOCIOAMBIENTAIS E
OPERACIONAIS (causados pela atividade)

Quadro 5. Ponderação dos indicadores da dimensão econômica

DIMENSÃO ECONÔMICA

SUBDIMENSAO INDICADOR

GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO
ALTO

(4)

ALTO
(3)

MÉDIO
(2)

BAIXO
(1)

NENHUM
(0)

SOCIEDADE E
COMUNIDADE

INTERFERÊNCIA DA
ATIVIDADE NA ECONOMIA DA

REGIÃO
DURAÇÃO DO

EMPREENDIMENTO (indicador
associado à geração de royalties)

SENSIBILIDADE AMBIENTAL DA
ÁREA (pode onerar o licenciamento

ambiental)
CONTRIBUIÇÃO DA ATIVIDADE

PARA O SETOR PETROLÍFERO
(nacional)

OPERAÇÃO

RENTABILIDADE

TIPO DE FLUIDO PRODUZIDO
(óleo e/ou gás)

CUSTOS E
INVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
(valor cobrado no licenciamento

ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental)

MULTAS AMBIENTAIS

MULTAS TRABALHISTAS

PD&I (investimento em pesquisa,
desenvolvimento e inovação)
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Quadro 6. Ponderação dos indicadores da dimensão ambiental

DIMENSÃO AMBIENTAL

SUBDIMENSÃO INDICADOR

GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO
ALTO

(4)

ALTO
(3)

MÉDIO
(2)

BAIXA
(1)

NENHUM
(0)

DANOS
ATMOSFÉRICOS

SISTEMA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
(decorrentes da atividade)

QUEIMA DE GÁS (queimas de gás
dentro ou além dos limites previstos na

regulamentação)

BIODIVERSIDADE SENSIBILIDADE AMBIENTAL DA
ÁREA DE INFLUÊNCIA

LOCAIS

INJEÇÃO DE PRODUTOS
QUÍMICOS (para a operação da

plataforma)
DESCARTE DE ÁGUA DE

PRODUÇÃO (descarte da água
produzida durante a operação)

EXTENSÃO

ÁREA DO CAMPO

NÚMERO DE IMPACTOS
EFETIVOS DA ATIVIDADE

(impactos negativos de magnitude e
severidade elevadas)

OCORRÊNCIA DE ÁREA
IMPACTADA EM TERRA

(ocorrência de impactos que se
estendam até a costa)

EXTENSÃO DA ÁREA DE
INFLUÊNCIA

PROTEÇÃO E
CONTROLE

PROJETO DE CONTROLE DA
POLUIÇÃO (medidas de controle da

poluição por resíduos gerados na
atividade)

SISTEMA DE ALERTA DE
DERRAMAMENTO DE ÓLEO

PLANO DE EMERGÊNCIA
INDIVIDUAL (resultados de

simulados realizados)
ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO
(tipo de escoamento da produção)

Quadro 7. Ponderação dos indicadores da dimensão social

DIMENSÃO SOCIAL

SUBDIMENSÃO INDICADOR

GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO
ALTO

(4)

ALTO
(3)

MÉDIO
(2)

BAIXO
(1)

NENHUM
(0)

PARTICIPAÇÃO DA
SOCIEDADE E
COMUNIDADE

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
(realizadas no processo de
licenciamento ambiental)

NA REGIÃO

INTERFERÊNCIA DA
ATIVIDADE COM A PESCA

EXTENSÃO DA ÁREA DE
INLFUÊNCIA (impactos em outras
atividades em função da extensão da

área de influência)
PLANO DE EMERGÊNCIA

INDIVIDUAL
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NA PLATAFORMA

TRIPULAÇÃO

SMS DO EMPREENDIMENTO
(gestão de saúde, meio ambiente e

segurança)
MULTAS TRABALHISTAS

(descumprimentos de obrigações
trabalhistas)

BENEFÍCIOS
GERADOS

INTERFERÊNCIA NA
ECONOMIA DA REGIÃO

(royalties e outros investimentos da
atividade)

INFLUÊNCIA NO
DESENVOLVIMENTO HUMANO

(melhoria de qualidade de vida da
população da região)

INFLUÊNCIA NA DIMINIUIÇÃO
DA POBREZA

DURAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO (geração de

royalties)

Quadro 8. Ponderação dos indicadores da dimensão operacional

DIMENSÃO OPERACIONAL

SUBDIMENSÃO INDICADOR
GRAU DE IMPORTÂNCIA

MUITO
ALTO

(4)

ALTO
(3)

MÉDIO
(2)

BAIXO
(1)

NENHUM
(0)

GERENCIAMENTO

DEMANDA HÍDRICA (gerenciamento do uso
da água potável)

QUEIMA EXTAORDINÁRIA DE GÁS
(ocorrida além dos limites previstos na

regulamentação)
LICENÇA DE OPERAÇÃO

(obtenção/renovação tempestivamente)

CONDICIONANTES DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO (descumprimento/cumprimento)

MULTAS TRABALHISTAS

MULTAS AMBIENTAIS

SEGURANÇA OPERACIONAL
(descumprimento de práticas de gestão

regulamentares gerando riscos operacionais)

PLANEJAMENTO E

CONFORMIDADE

LEGAL

ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO (estimativa
compatível com a produção efetiva)

AUDITORIAS AMBIENTAIS (realização e
resultados positivos/negativos)

PLANO DE DESENVOLVIMENTO
(aprovação/revisão)

RISCOS

SOCIOAMBEINTAIS

E OPERACIONAIS

FLUIDO PRODUZIDO (óleo e/ou gás)

SISTEMA DE ANCORAGEM

INCIDENTES COM RISCOS À SAÚDE E AO
MEIO AMBIENTE

TRIPULAÇÃO

SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO

EXISTÊNCIA DE PLANTA DE
PROCESSAMENTO DE PRODUÇÃO NA

PLATAFORMA
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO A BORDO

(existência)
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS
(resultados)

NÚMERO DE POÇOS INTERLIGADOS (à
plataforma)

Caso tenha interesse, acrescente seus comentários acerca das subdimensões e dos

indicadores propostos.

MUITO OBRIGADA PELA SUA VALIOSA COLABORAÇÃO
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