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l – APRESENTAÇÃO 

O presente Plano de Trabalho descreve os conceitos centrais e as atividades 

a serem executadas pela equipe técnica da Geoeconômica Estudos e Pesquisas 

em Sustentabilidade no âmbito do Contrato Petrobras Nº 2400.0101155.16.2 

destinado à revisão e consolidação de Projeto Piloto de Sistema de Indicadores 

Socioambientais para 14 munícipios situados na área de influência das atividades 

de exploração e produção de petróleo e gás da Bacia de Santos. 

2 - INTRODUÇÃO 

No período de 2010 a 2012, a Associação Science desenvolveu e aplicou um 

conjunto de indicadores para 09 municípios selecionados à época: Rio de Janeiro, 

Niterói, Itaguaí no estado do Rio de Janeiro; Santos, Guarujá, Caraguatatuba e 

Itanhaém, no estado de São Paulo; e Navegantes e Itajaí, no estado de Santa 

Catarina.  

Na atual fase são 14 municípios selecionados que pertencem à área de 

influência das atividades de E&P da Bacia de Santos. Em relação ao estudo 

anterior foram retirados os municípios de Itaguaí e Guarujá do sistema piloto e 

inseridos os municípios de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, no estado de São 

Paulo; e Paraty, Angra dos Reis, Maricá e Itaboraí no estado do Rio de Janeiro. 

A equipe da Geoeconomica entende que para o desenvolvimento do Sistema 

de Indicadores Socioeconômicos para a Bacia de Santos alguns posicionamentos 

iniciais se fazem necessários para definir com clareza o ponto de vista que irá 

nortear a execução dos trabalhos. Parte dessas posições foi exposto nas reuniões 

de Alinhamento Conceitual realizadas com a participação das equipes da 

Petrobras, do IBAMA e da Geoeconomica.  
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2.1 - Aplicação da Inteligência Territorial 

O primeiro aspecto a ser destacado é a adoção da inteligência territorial como 

uma opção conceitual fundamental para a interpretação e gestão do território, 

com base no uso da tecnologia da informação, que se aproxima a inteligência 

econômica, mas com um objetivo bastante distinto, qual seja: o desenvolvimento 

sustentável.  

Inteligência Territorial é um método particularmente útil para ajudar os atores 

locais para planejar, definir, conduzir e avaliar as políticas e ações de 

desenvolvimento territorial sustentável (Herbaux, 2007) . 

Pode-se definir Inteligência Territorial a partir de quatro enfoques básicos: o 

primeiro considera que a leitura do território exige conhecimento multidisciplinar. 

Não existe nenhuma disciplina ou formação que possa advogar para si o 

conhecimento completo da multiplicidade de situações que se encontram no 

território. Esse princípio parte do reconhecimento das diversidades biológica e 

sócio cultural encontradas no território, bem como da complexidade dos 

processos que explicam sua dinâmica (Guzmán, 2013). 

O segundo enfoque destaca que o objetivo da Inteligência Territorial é o 

fortalecimento da coesão territorial; isto é, a coesão social no território, 

estimulando a participação das comunidades no seu desenvolvimento, de forma 

justa e sustentável. A coesão permite abrigar a diversidade de culturas que 

coexistem no tecido social (Girardot, 2010). 

O terceiro enfoque, de caráter mais técnico, mas que não deixa de ser 

fundamental, é a garantia de disseminação da informação territorial e a difusão 

dos seus métodos de análise, com apoio das geotecnologias. O acesso à 

informação territorial é básico para qualquer processo transparente de gestão e 

constitui um requisito fundamental das práticas democráticas. As geotecnologias 

permitem tratar, de modo rápido e eficaz, uma vasta gama de informações 

geográficas, desde dados estatísticos à imagem de satélites, de radares e 
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modelos digitais do terreno, constituindo um instrumento fundamental para o 

exercício da inteligência territorial. 

E por fim, o quarto enfoque e que constitui o maior desafio das políticas 

públicas é a promoção da governança territorial, considerando as três esferas: da 

União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios. Essa governança 

depende das negociações que se estabelecem entre essas três esferas de poder 

e no ajuste pactuado entre os diversos segmentos da sociedade civil.  

Trata-se da gestão do território, que é dinâmica e adaptativa formada por um 

componente técnico-científica, que parte do conhecimento sobre os processos 

que ocorrem no território e um componente institucional resultante da negociação 

social para a implementação das decisões de planejamento na promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

2.2 - Etapas de Desenvolvimento do Sistema de Indicadores 

A revisão e construção do Sistema de Indicadores Socioeconômicos se 

desenvolverá em três etapas, divididas em 10 fases encadeadas.  

A primeira etapa está fortemente orientada para a consolidação de um marco 

conceitual, que balizará os lineamentos metodológicos do trabalho. A segunda 

etapa destina-se a definição mais precisa dos temas e do marco ordenador do 

conjunto de indicadores que comporão o sistema de indicadores. Por final, a 

terceira etapa destina-se a construção do sistema de indicadores propriamente 

dito, com a capacidade de interpretar e representar visualmente os indicadores   

selecionados. As etapas e fases são as seguintes:  

● Etapa 1 - Conceitos 
o A – Planejamento Técnico-Conceitual 
o B – Caracterização da atuação da indústria de petróleo e seus 

aspectos socioeconômicos 
o C – Caracterização dos Municípios Selecionados para o Sistema 

Piloto 
● Etapa 2 - Temas 

o D – Revisão de Temas Propostos pela Science 
o E – Indicadores de Pressão – Revisão e Construção 
o F – Indicadores de Estado – Revisão e Construção 
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o G – Indicadores de Resposta – Revisão e Construção 
● Etapa 3 - Sistema 

o H – Construção e Representação Gráfica do Sistema Piloto 
o I – Aplicação e Avaliação do Sistema Piloto 
o J – Consolidação e Replicação do Sistema 

 

Do ponto de vista da articulação das diversas etapas, a proposta de trabalho 

que será desenvolvida se propõe a considerar de modo integrado as três etapas 

do projeto de revisão e construção do Sistema de Indicadores Ambientais. Tal 

sistema deverá ser construído sobre quatro categorias fundamentais articuladas e 

hierarquicamente definidas: variáveis, indicadores, índices e parâmetros1. 

2.3-  Procedimentos para Levantamento e Tratamento de Dados  

O levantamento das variáveis/dados disponíveis que irão compor os 

indicadores assim como as informações sobre periodicidade e fonte da 

informação serão levantadas e atualizadas junto aos órgãos produtores de 

estatística como IBGE e Fundação SEADE e também junto aos órgãos e 

secretarias de governo dos três níveis federativos e concessionárias de serviços 

públicos para o levantamento e avaliação dos seus registros administrativos. 

Serão também realizados levantamentos junto à Petrobras de dados sobre 

volume de investimentos, empregos gerados, localização e dimensão de unidades 

produtivas e infraestrutura, entre outras informações relevantes assim como 

                                            
1 Variável é tudo aquilo que pode assumir diferentes valores, desde o ponto de vista 

quantitativo ou qualitativo.  

Indicador pode ser um dado individual ou um agregado de informações, sendo que um bom 

indicador deve conter, no mínimo, os seguintes atributos: simples de entender; quantificação 

estatística e lógica coerente; e comunicar eficientemente o estado do fenômeno observado;  

Índice é o valor agregado final de todo um procedimento de cálculo onde se utilizam, 

inclusive, indicadores como variáveis que o compõem. Pode-se dizer também que um índice é 

simplesmente um indicador de alta categoria;  

Parâmetro é aquilo que serve de base ou norma para que se proceda à avaliação de 

qualidade ou quantidade; medida, padrão. 
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instituições potencialmente produtoras de dados de interesse nos municípios da 

pesquisa piloto. 

A quantidade de indicadores e estatísticas sociais disponíveis varia muito em 

função do tema, do aspecto da realidade que se deseja investigar dentro daquele 

tema e da abrangência geográfica desejada, entre outros. É necessário, então, 

fazer escolhas, selecionar os indicadores mais adequados para os aspectos da 

realidade que se pretende investigar.  

No caso específico do presente Sistema de Indicadores, especial atenção 

será dada aos indicadores que revelem os aspectos dinâmicos introduzidos pelas 

transformações socioeconômicas ocorridas na área de influência das atividades 

de exploração e produção de petróleo e gás natural da Bacia de Santos. 

Nesse sentido, os indicadores selecionados devem capturar tendências 

sociais e ambientais visando informar e orientar os tomadores de decisão na 

adoção de políticas e estratégias, colaborando para a construção do 

desenvolvimento sob o enfoque integrador, considerando as dimensões sociais, 

ambientais, econômicas e institucionais.  

2.4 - As escalas de análise e a periodicidade dos indicadores 

Processos socioambientais ocorrem simultaneamente em múltiplas escalas 

no território, desde o local ao global. No caso específico, serão realizados 

recortes espaciais na escala local, correspondendo ao município, a escala 

regional, correspondendo a unidade federativa (regiões metropolitanas e 

microrregiões inclusas) e, em algumas circunstâncias, à escala nacional. 

Variáveis e indicadores são definidos em distintos períodos de tempo, desde 

os censos decenais até os cadastros de atualização praticamente diária. No caso 

do presente projeto, deve-se considerar períodos de atualização compreendidos 

entre dois e quatro anos, já que o sistema se propõe a focar em alterações 

estruturais e não flutuações conjunturais 

Neste sentido, o sistema deve ser sensível às mudanças nas condições 

socioeconômicas de curto, médio e longo prazo, aqui entendidas como curto, 
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entre 2 e 5 anos, médio, entre 5 e 25 anos, e longo prazo, acima de 25 anos, ou 

seja, Intergeracional. 

2.5 - Foco na Zona Costeira e Marinha 

Do ponto de vista territorial, a área de abrangência do projeto situa-se 

integralmente na Zona Costeira e Marinha Brasileira. 

A zona costeira representa um dos maiores desafios para a gestão ambiental 

do País, especialmente quando abordada em seu conjunto, sem perder de vista 

as especificidades de cada setor da costa brasileira (Brasil, Ministério do Meio 

Ambiente, 2008).  

Além da grande extensão do litoral e das formações físico-bióticas 

extremamente diversificadas, convergem também para esse espaço os principais 

vetores de pressão e fluxos de toda ordem, compondo um amplo e complexo 

mosaico de tipologias e padrões de ocupação humana, de uso do solo e dos 

recursos naturais e de exploração econômica. 

 

Figura 1 Municípios Selecionados na Bacia de Santos para o Projeto Piloto
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3 - OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Segundo a Especificação Técnica que orienta a presente contratação, seus 

objetivos são: 

3.1 - Objetivo Geral 

Os serviços técnicos a serem realizados visam a revisão e a consolidação de 

um Sistema de Indicadores Socioambientais, com inclusão/exclusão de 

indicadores de estado, indicadores de pressão e de resposta da PETROBRAS e 

de políticas públicas específicas. 

3.2 - Objetivos Específicos 

- Atender condicionantes de empreendimentos do processo de licenciamento 

da unidade de Operação e Produção de óleo e gás da Bacia de Santos (UO-BS) 

- Aprimorar Projeto Piloto de um Sistema de Indicadores; 

- Viabilizar o monitoramento das mudanças sociais e econômicas promovidas 

pelo desenvolvimento das atividades relacionadas à Exploração e Produção de 

Petróleo e Gás da Bacia de Santos. 

4 - FASES E PRODUTOS DO PROJETO 

A revisão e construção do Sistema de Indicadores Socioambientais para o 

monitoramento da Bacia de Santos pressupõe as seguintes fases que 

corresponderão a produtos conforme discriminados na Especificação Técnica. 

4.1 - Fase A Planejamento Técnico-Conceitual e Plano de Trabalho 

O planejamento teórico-conceitual compreende as atividades de revisão do 

material produzido pela Associação Science para o Sistema de Indicadores da 

Bacia de Santos, avaliando seus aspectos centrais e propondo alternativas para a 

construção de uma versão atualizada do Sistema. 

Uma interpretação sumária dos Relatórios 3 - Principais Fontes de Informação 

a serem Utilizadas, Proposição de Temas e Levantamento Preliminar de 
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Indicadores já Existentes (Associação Science, 2012a) e Relatório 4  

Consolidação dos indicadores propostos, Modelo Metodológico construído e 

dados secundários (Associação Science, 2012b), mostra que o ponto de partida 

da Associação Science foram as dimensões básicas adotadas nos indicadores de 

desenvolvimento sustentável publicado pelo IBGE (IBGE, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2015), a saber: a ambiental, a econômica, ,a social e a 

institucional. 

Estas dimensões foram subdivididas em temas e subtemas, que na versão 

preliminar (Relatório 3) alcançaram um total de 360 indicadores, que 

posteriormente foram ajustados (Relatório 4) para um conjunto de 152 indicadores 

selecionados e distribuídos segundo o Marco Ordenador Pressão-Estado-

Resposta (PER) em 44 indicadores de pressão, 79 de estado e :29 de resposta, 

conforme pode ser observado no Anexo 1.  

Apesar da seriedade e excelência do trabalho realizado pela Associação 

Science, alguns aspectos críticos que limitam a eficiência do Sistema de 

Indicadores Socioambientais como instrumento de monitoramento e gestão 

sustentável podem ser apontados: 

• Excessivo número de variáveis e indicadores, com amplo espectro de 

cobertura, porém com baixa eficácia para o monitoramento e gestão 

sustentável, considerando sua periodicidade predominantemente 

decenal e escala condicionada pelas fontes de informação; 

• Marco Ordenador dos temas e indicadores baseado no modelo 

Pressão-Estado Resposta (PER), que apesar de favorecer a 

sistematização dos indicadores, frequentemente é de difícil 

identificação quanto à natureza da ação, que depende do agente que a 

promove, fazendo com que o que para alguns agentes é pressão, para 

outros é resposta; 

• Excessiva rigidez do sistema de apresentação e visualização dos 

indicadores, baseado nos gráficos de radar, cuja leitura e interpretação 
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não são triviais, principalmente em um sistema que incorpora um 

número amplo e diversificado de indicadores. 

4.2 - Fase B  Caracterização da Atuação da Indústria de Petróleo e 

seus Aspectos Socioeconômicos 

A Caracterização da Atuação da Indústria de Petróleo e Gás Natural e seus 

Aspectos Socioeconômicos será realizado tendo como ponto de partida o trabalho 

realizado pela Associação Science  que fez um relatório detalhado sobre a 

história da indústria do petróleo (Associação Science, 2012c).  

4.2.1 - Serviço B  Caracterização das dinâmicas e estratégias espaciais, 

aspectos socioeconômicos e cenarização de impactos 

socioeconômicos relacionados às atividades de petróleo e gás. 

No contexto deste trabalho a caracterização do setor de Exploração e 

Produção (E&P) de Petróleo e Gás Natural será feita tendo por foco a exploração 

e produção de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, com especial ênfase 

nos campos situados em águas profundas e ultraprofundas do Polo Pré-sal 

(IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, 2014). 

Essa opção tem por razão, ademais do fato de ser redundante uma 

retrospectiva sobre a indústria do petróleo desde suas origens, o fato de a 

exploração e produção do petróleo e gás natural em áreas do pré-sal assumir 

uma natureza significativamente diferenciada, sobretudo no que diz respeito à sua 

localização – distâncias iguais ou superiores a 300 km da costa – e as tecnologias 

requeridas – exploração em águas ultra profundas, superiores a 2.000 metros 

(Rodriguez et al., 2016).  

Estas características, que somente na Bacia de Santos estão sendo 

experimentadas pela primeira vez no país, impõem condicionantes e aspectos 

que deverão ser cuidadosamente identificados, analisados, monitorados e 
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avaliados, principalmente por serem pioneiros e, consequentemente, incertos em 

termos de seus diferentes impactos. 

Neste sentido, para o exercício de caracterização da indústria de petróleo e 

gás natural no contexto deste trabalho, os seguintes aspectos serão 

considerados: 

• Tecnologias; 
• Logísticas; 
• Bens e Serviços; 
• Sociais; 
• Econômicos; 
• Ambientais; 
• Institucionais. 
 

Outro aspecto igualmente relevante a ser considerado nesta caracterização 

da atuação da indústria de exploração e produção de petróleo e gás natural a ser 

desenvolvida no contexto deste trabalho é a necessidade de que sejam previstas 

a realização de exercícios prospectivos, que tenham como parâmetro principal a 

inovação tecnológica2 .  

As operações de exploração e produção de petróleo potencialmente induzem 

a mudanças nas dimensões econômica, social, cultural e institucional. Em estudo 

anterior, a equipe da Geoeconomica participou da avaliação do Estudo de 

Caracterização do Meio Socioeconômico e Previsão de Impactos na Área de 

Influência da Atividade de Exploração de Petróleo na Bacia de Campos realizado 

para a ANP (Instituto de Geociências da UFRJ e REDEPETRO, 2003). 

Nesse estudo e em publicações similares (Amaral e Rovere, 2003), a 

extensão destas mudanças é especialmente importante para os grupos regionais 

e locais. Segundo estudo da UNEP (UNEP,  United Nations Environment 

                                            
2 Como exemplos destes exercícios prospectivos pode-se apontar o modelo denominado de 

Estratégia de Pesquisa e Inovação para Especializações Inteligentes (Research and Innovation 
Strategy for Smart Specialization – RIS3 ) que vem sendo implementado nos países da União 
Europeia pela Comissão Europeia, pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) bem como por alguns países, a exemplo da Austrália. O grande diferencial 
deste modelo de prospecção é o fato de assumir a pesquisa e a inovação como elementos 
estratégicos para uma proposta de desenvolvimento em nível regional. 
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Programme, Industry and Environment, 1997), os impactos mais relevantes 

podem incluir mudanças em: 

• Padrões do uso da terra, tais como agricultura, pesca, exploração 

madeireira, caça, como consequências diretas (por exemplo, ocupação da terra e 

exclusão) ou como consequências indiretas pela construção de novas vias de 

acesso, que levam a assentamentos não planejados e exploração de recursos 

naturais; 

• Quantitativos da população local, como resultado de imigrações 

(força de trabalho) e migrações internas de populações localizadas nas periferias 

devido à melhoria de acesso e criação de novas oportunidades; 

• Sistemas socioeconômico devido a novas oportunidades de 

emprego, diferenciais de renda, inflação, diferenças na renda per capita, quando 

diferentes membros dos grupos locais se beneficiam desigualmente das 

mudanças induzidas; 

• Sistemas sócio culturais tais como estrutura social, herança 

cultural e organizacional, práticas e crenças, assim como impactos secundários 

tais como efeitos nos recursos naturais, direitos de acesso e mudanças em 

sistemas de valores provocados por estrangeiros; 

• Disponibilidade de acesso a bens e serviços tais como moradia, 

educação, saúde, água, combustíveis, eletricidade, esgoto e resíduos sólidos, e 

bens de consumo introduzidos na região; 

• Estratégias de planejamento, onde conflitos surgem entre 

desenvolvimento e proteção, uso dos recursos naturais, usos recreacionais, 

turismo e recursos culturais e históricos, 

• Estéticos, devido a construções barulhentas e de aparência 

desagradável; 

• Sistemas de transporte, devido ao aumento de rodovias, 

infraestrutura aérea e marítima e seus efeitos associados (e.g., barulho, riscos de 

acidente, aumento dos requisitos de manutenção ou mudanças em serviços 

existentes). 
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Algumas mudanças positivas também acontecerão, sobretudo quando 

práticas adequadas de consultas e parcerias forem desenvolvidas. Por exemplo, a 

melhoria de infraestrutura, suprimento de água, tratamento de esgoto e resíduos 

sólidos, sistemas de saúde e educação são prováveis de acontecer. Contudo, a 

distribuição desigual de benefícios e impactos e a sempre existente inabilidade, 

especialmente dos líderes locais, de preverem as consequências, podem conduzir 

a resultados imprevisíveis.  

Neste sentido, para que os impactos sociais e econômicos das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural sejam minimizados os negativos 

e potencializados os positivos, é necessário que um planejamento cuidadoso seja 

desenvolvido, planejamento este que deve incluir consulta, gestão, acomodação e 

negociação. 

4.2.2 - Produto B Relatório de caracterização das atividades, aspectos e 

impactos socioeconômicos das atividades de petróleo e gás. 

Os resultados dos trabalhos nessa fase serão apresentados em Relatório 

Técnico que procurará destacar as dinâmicas e estratégias espaciais, aspectos 

socioeconômicos e cenarização de impactos socioeconômicos relacionados às 

atividades de petróleo e gás natural. 

O conhecimento produzido a respeito das atividades e estratégias espaciais 

da indústria de petróleo e gás natural será decisivo para a escolha dos temas e 

indicadores e permitirá à equipe construir um cenário das principais hipóteses de 

transformações que possam ocorrer nos municípios em decorrência da 

implantação das atividades do setor de exploração e produção de petróleo e gás 

natural na área de influência da Bacia de Santos 

4.3 - Fase C Caracterização os Municípios  

Trata-se da caracterização dos municípios que integram a área de 

abrangência do estudo na Bacia de Santos, cuja análise forneça referencial para 

a construção do sistema piloto de indicadores. Nesse sentido, entende-se 
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necessário abranger um conjunto de informações socioeconômicas bastante 

amplo, considerando-se, além dos municípios, detalhamentos intramunicipais na 

escala regional e do setor da Zona Costeira onde se inserem. 

4.3.1-  Serviço C.1 Revisão/atualização da caracterização dos municípios 

caracterizados pela Associação Science 

O estudo da Associação Science, realizado em 2012, em sua Parte III – 

Caracterização Socioeconômica da Área de Influência Geográfica da Bacia de 

Santos (Associação Science, 2012d) – considerou 9 (nove) municípios: 3 (três) 

municípios do estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Itaguaí e Niterói; 3 (três) 

municípios do estado de São Paulo: Santos, Itanhaém e Guarujá; e 2 (dois) 

municípios do estado de Santa Catarina: Itajaí e Navegantes. 

Entende-se, portanto, que o Serviço de Revisão/Atualização da 

caracterização dos municípios deverá considerar aqueles municípios já 

trabalhados pela Associação SCIENCE, sendo fundamental a análise dos dados 

apresentados nos Documentos Técnicos de Referência, principalmente nos 

Produtos que compõem o Relatório 02 – PETROBRAS/SCIENCE: R2 – 

Caracterização dos Municípios. Ali, o ano de 1991 foi tomado como marco zero 

de referência das informações estatísticas e, no âmbito do conjunto dos 9 (nove) 

municípios foram considerados: a formação histórica, a dinâmica populacional, a 

estrutura produtiva, a infraestrutura de saúde, educação e transporte, de maneira 

a construir um quadro referencial para os indicadores propostos. 

4.3.2 - Serviço C.2 Caracterização dos outros municípios incluídos no 

processo 

Para a atividade o conjunto dos municípios integrantes da Bacia de Santos 

sofrerá algumas modificações. Serão considerados 6 (seis) municípios do estado 

do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Paraty, Maricá e 

Itaboraí. No estado de São Paulo serão igualmente considerados 6 (seis) 

municípios: Santos, Caraguatatuba, Itanhaém, Ilhabela, São Sebastião e 
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Ubatuba. Para Santa Catarina permanecerão os 2 (dois) municípios de 

Navegantes e Itajaí. Com essas modificações o conjunto da área da bacia passa 

a ser integrado por 14 (quatorze) municípios. Assim, trata-se de não apenas 

atualizar as informações dos municípios já trabalhados pela Science, como 

também elaborar a caracterização dos 7 (sete) municípios ora incluídos. 

A área da Bacia de Santos ora proposta é, em primeiro lugar, um conjunto 

bastante heterogêneo de municípios, que inclui desde unidades de área reduzida 

e população de menos de 100.000 habitantes, segundo o censo de 2010, até a 

capital do estado do Rio de Janeiro ou o município de Santos, em São Paulo, com 

dinâmica populacional e base histórica muito mais consistente e uma presença 

regional mais forte. Assim, a caracterização final dos 14 municípios, deverá 

considerar um conjunto de indicadores abrangendo as áreas sociais, econômicas, 

ambientais e políticas e cobrir as escalas regional, microrregional e municipal, de 

forma a estabelecer a relação de cada município e do conjunto deles com a 

cadeia de petróleo e gás na escala e na dimensão adequadas. 

Para tanto, serão utilizadas estatísticas, dados, trabalhos acadêmicos e 

registros acadêmicos para que a análise deles resultante possa efetivamente 

embasar a construção dos indicadores do sistema.  

O ano de 2000 será o ano base para o início da análise, ainda que os 

processos históricos devam ser considerados pela sua importância. Para traçar 

tendências históricas, serão incluídas informações do Censo Demográfico de 

1991. 

4.3.3 - Produto C Caderno de Caracterização dos 14 municípios 

O produto dessa fase será um caderno com a caracterização dos 14 (catorze) 

municípios da área de abrangência do projeto, a fim de embasar a análise dos 

temas e dos indicadores do sistema piloto a ser construído. O Caderno de 

Caracterização dos 14 municípios deverá trazer informações e indicadores 

analisados regionalmente e municipalmente, minimamente, sobre os seguintes 

assuntos: 
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– Regionalmente: 

• a organização do espaço regional, bem como seu histórico de 

formação; 

• os processos socioespaciais configuradores da região  geoeconômica 

em que se insere o município; 

• o histórico da cadeia de petróleo e gás na região; 

– Municipalmente: 

• a organização do espaço municipal e seu histórico socioeconômico; 

• a dinâmica da malha política e administrativa e suas replicações na 

dinâmica socioespacial; 

• a dinâmica demográfica aliada à projeção populacional; 

• o perfil social e econômico dos moradores; 

• a estrutura produtiva municipal e relação com a cadeia de petróleo e 

gás. 

Sempre que possível, os dados poderão ser detalhados a nível intramunicipal, 

buscando caracterizar a diversificação dos usos da terra, a heterogeneidade na 

distribuição territorial da renda e riqueza e a resiliência das populações 

tradicionais. 

Do mesmo modo, sempre que possível os indicadores serão 

georeferenciados, de maneira a facilitar a análise espacial e representação 

territorial dos indicadores formulados. O resultado dessa atividade será objeto de 

Relatório Técnico e subsidiará a seleção dos temas e indicadores do Sistema de 

Indicadores, tendo em vista as características geográficas específicas da área de 

influência das atividades de E&P na Bacia de Santos. 

Deverá ser considerado ainda na caracterização dos municípios, o 

levantamento de demandas da sociedade civil, por meio de dados secundários,  

evidenciadas por processos participativos já iniciados nos municípios da área de 

abrangência, e que tenha o tema de indicadores como pauta das discussões, a 

exemplo de: resultados de diagnósticos de planos diretores municipais, processos 
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de agenda 21, resultados de conferências municipais temáticas (saúde, 

educação, habitação, etc), planos plurianuais participativos, comitês de diálogos, 

entre outros. 

4.4 - Fase D Revisão dos Temas 

A quantidade de indicadores e estatísticas sociais disponíveis varia muito em 

função do tema, do aspecto da realidade que se deseja investigar dentro daquele 

tema e da abrangência geográfica desejada, entre outros. É necessário, então, 

fazer escolhas, selecionar os indicadores mais adequados para os aspectos da 

realidade que se pretende investigar.  

4.4.1 - Serviço D.  Revisão do Sistema de Indicadores proposto pela Science 

A base do estudo, conforme está explicitado no Relatório de Avaliação do 

Estado da Arte realizado pela Associação Science (Associação Science, 2012e), 

que se fundamentou nos trabalhos de Januzzi  (Jannuzzi, 2002, 2005),  ao que 

pode ser agregado as recomendações da OCDE para o desenvolvimento de 

indicadores compostos (OECD, 2008), de Diaz-Chavez sobre a construção de 

indicadores socioeconômicos para a avaliação de sustentabilidade (Diaz-Chavez, 

2014) e também o trabalho realizado por membros da equipe da Geoeconomica 

para o Centro de Estudos e Gestão Estratégica (CGEE) na Avaliação da 

Sustentabilidade da Carteira de Investimentos para o PPA (CGEE, 2008) 

Para o monitoramento das transformações socioambientais ocorridas na área 

de influência das atividades de exploração e produção de petróleo e gás da Bacia 

de Santos devem ser empregados indicadores que além de capturar tendência 

sociais e ambientais para informar os agentes de decisão, irão orientar o 

desenvolvimento e o monitoramento de políticas e estratégias.  

Para a construção dos indicadores diversas fontes de dados serão 

consultadas. Nesse sentido, o ponto de partida é o Cadastro de Fontes de Dados 

construído pela Associação Science (Associação Science, 2012a) ao que foram 
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acrescentados, de forma preliminar, algumas fontes sugeridas pela equipe da 

Geoeconomica, conforme pode ser observado no Anexo 2. 

4.4.1.1 - Temas Estruturantes 

Para a atualização dos indicadores que compõe o sistema de indicadores 

produzido no trabalho anterior será necessária uma revisão dos temas que 

traduzem os objetivos do trabalho, a identificação das variáveis necessárias para 

a construção, para que se proceda a classificação dos indicadores. 

Tomando-se por base as informações disponíveis as variáveis/indicadores serão 

analisadas e consideradas como favoráveis ou desfavoráveis à Sustentabilidade, 

observando-se a dimensão definida pelo marco ordenador escolhido. As variáveis 

que irão compor as dimensões serão descritas, justificadas quanto à sua escolha, 

anotados a fonte de dados utilizados para a sua caracterização, assim como os 

resultados encontrados na análise da mesma. 

De acordo com o resultado do trabalho da Associação SCIENCE, a 

elaboração desse sistema de indicadores, descrito anteriormente, indicou 10 

temas de análise, com um conjunto de subtemas e indicadores para cada tema 

(Vide Anexo 1). Os temas selecionados foram: 

Tema 1 - Vulnerabilidade Social; 
Tema 2 - Geração de Expectativas; 
Tema 3 – Conflito de Uso do Espaço Marinho  
Tema 4 - Infraestrutura de Serviços; 
Tema 5 – Infraestrutura Urbana; 
Tema 6 - Alteração nos modos de vida; 
Tema 7 – Emprego, Capacitação e Cultura; 
Tema 8 - Incremento de Comércio e Serviços; 
Tema 9 - Dinamização da Economia; 
Tema 10 - Receitas, Tributos e Investimentos. 

 

Tais temas deverão ser revistos considerando diversos aspectos, tanto 

conceituais, como metodológicos, focando principalmente nas alterações que 

estão sendo introduzidas em função da expansão das atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. 
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4.4.1.2 Marco Ordenador 

A base metodológica Pressão-Estado-Resposta (PER) foi utilizada até o 

presente para organização dos indicadores de forma a ganharem maior coerência 

e facilidade de interpretação na análise do fenômeno para o qual o conjunto de 

indicadores foi definido.  

Está fundamentado em um marco conceitual que aborda os problemas 

ambientais segundo uma relação de causalidade. Os indicadores desenvolvidos 

pelo modelo buscam responder a três questões básicas: o que está acontecendo 

com o ambiente (Estado); por que isso ocorre (Pressão) e o que a sociedade está 

fazendo a respeito (Resposta). Esta metodologia é a mesma empregada para 

elaboração dos indicadores de Qualidade Ambiental pelo IBAMA (IBAMA, Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2013) que é 

resultante de adaptações àquela desenvolvida em cooperação com o PNUD 

(IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, 2002) .  

 

Figura 2 - Marco Ordenador Pressão Estado Resposta - PER 
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          Fonte: (Kraemer, 2004) 

Os indicadores produzidos no trabalho anterior e que seguiram este marco 

ordenador consideraram como indicadores de estado aqueles que expressam as 

condições socioeconômicas para a área de abrangência estudada; os indicadores 

de resposta, os que descrevem as ações da Petrobras, e também de outros 

atores envolvidos (como, por exemplo, o Poder Público), para minimizar as 

mudanças negativas das condições de estado em razão das pressões exercidas 

pela atividade. 

Entre as vantagens desse modelo conceitual estão sua aceitação pela 

comunidade internacional devida à sua simplicidade, seu uso facilitado como 

instrumento eficaz no acompanhamento e monitoramento dos progressos 

alcançados e a possibilidade de sua aplicação a diferentes níveis, escalas e 

atividades humanas. O modelo Pressão-Estado-Resposta evidencia os elos entre 

a atividade humana e o ambiente, porém reduz as pressões sobre o ambiente 

àquelas ocasionadas pelo homem (Kemerich, Ritter e Borba, 2014).  

A Metodologia Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR) proposta por 

Kristensen (Kristensen, 2004) é outra base conceitual reconhecida 

internacionalmente na produção de indicadores, para organização e apresentação 

das informações ambientais. Esta metodologia considera que atividades humanas 

exercem pressões sobre o meio ambiente e, por isso, afetam a qualidade e 

quantidade de recursos naturais, ou o seu estado. Os impactos são os efeitos da 

degradação ambiental; e as respostas se referem às reações da sociedade para a 

situação ambiental (OECD, 2007). 

Esta metodologia foi utilizada pelo IBAMA nos trabalhos GEO BRASIL 2002 – 

Perspectivas do Meio Ambiente no Brasil e no Relatório de Qualidade do Meio 

Ambiente (RQMA) 2013.  

O modelo metodológico Força Motriz-Estado-Resposta (DPSIR) é utilizado 

pela União Europeia, Agência Europeia do Ambiente – AEA, como uma 

adaptação do modelo Pressão-Estado-Resposta, para o desenvolvimento de 

indicadores para o monitoramento do desenvolvimento sustentável de países 
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mediante a implementação da Agenda 21. Sua filosofia geral é dirigida para 

analisar problemas ambientais  

Este modelo estabelece um vínculo lógico entre os seus componentes, mas 

baseia-se na situação dos países industrializados. Este modelo considera que as 

Atividades Humanas (D-“Driving forces”), nomeadamente as indústrias e os 

transportes, produzem Pressões (P – “Pressures”) no ambiente, tais como 

deposição de resíduos que vão afetar o Estado do Ambiente (S –“State of the 

environment”), que por sua vez poderá originar Impactos (I – “Impacts on the 

environment”) na saúde humana e nos ecossistemas, levando a que a sociedade 

emita Resposta (R – “Responses”) através de medidas políticas, tais como 

normas legais, taxas e produção de informação, as quais podem ser direcionadas 

a qualquer compartimento do sistema. 

 

Figura 3 - Estrutura conceitual do modelo DPSIR proposto pela AEA 

 

        Fonte: (Kraemer, 2004) 

O modelo Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta reforça a interação 

entre as causas dos problemas ambientais, os impactos e as respostas da 

sociedade. Uma vez definido o marco ordenador que será utilizado, os 

indicadores que correspondem a cada tema revisto serão tabulados conforme as 

categorias que compõe a opção metodológica que venha a ser selecionada. 
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4.4.2 - Produto D  Relatório de Revisão dos Temas: 

Considerando as questões apontadas anteriormente e as limitações 

resultantes das opções adotadas, a equipe da Geoeconomica realizará uma 

avaliação metodológica dos temas e subtemas propostos pela Associação 

Science, bem como do Marco Ordenador de modo a adequá-lo à revisão e 

construção do Sistema de Indicadores Socioambientais para a Bacia de Santos. 

O Relatório deverá apontar a relação da cenarização dos impactos das 

atividades de petróleo e gás e da caracterização dos 14 municípios com a revisão 

dos temas, consolidando os critérios de análise e referendando os resultados 

obtidos. 

Especial atenção será dada a justificativa para a permanência, retirada, 

ajuste, substituição ou inclusão dos temas e indicadores, destacando-se a relação 

dos mesmos com a cadeia de petróleo e gás natural, bem como a relação entre 

os temas escolhidos e as premissas elencadas no Projeto Executivo do Projeto de 

Monitoramento Socioeconômico da Bacia de Santos (PMS). 

Sempre que possível o relatório será acompanhado de dados e/ou 

indicadores georreferenciados permitindo o acompanhamento da construção do 

Sistema de Indicadores Socioeconomicos. 

4.5 - Fase E Indicadores de Pressão – Revisão e Construção 

Os indicadores de pressão deverão ser reavaliados em função da redefinição 

dos temas e do marco ordenador para a construção da versão atual do Sistema 

de Indicadores Socioeconomicos para a Bacia de Santos.  

4.5.1 - Serviço E. Revisão e Construção dos Indicadores de Pressão. 

A revisão dos indicadores de Pressão com base nos indicadores apontados 

pela Associação Science, e nos temas revisados, terá como meta buscar compor 

o equilíbrio entre indicadores de Pressão, Estado e Resposta do sistema, que 

conforme pode ser observado no Anexo 1, estão fortemente desiquilibrados, com 
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os indicadores de Estado representando quase o dobro dos de Pressão e o triplo 

dos indicadores de Resposta. 

4.5.2 - Produto E  Relatório dos Indicadores de Pressão: 

A construção dos indicadores de pressão, no contexto da metodologia PER, 

será realizada a partir do rol de dados referentes às atividades de E&P na Bacia 

de Santos. Para tanto, é necessário entender a relação das atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás nos municípios da Bacia de Santos e as 

transformações socioeconômicas que promovem, além de levantar os dados de 

Pressão que se relacionem com essas transformações e construir Indicadores de 

Pressão utilizando essas variáveis. 

Caso seja necessário será realizado o levantamento e organização de dados 

que possam embasar a construção de novos indicadores de Pressão, 

devidamente justificados assim como qualquer ajuste ou remoção de algum 

indicador de Pressão. 

Conforme explicitado no Anexo 2, serão consultadas diversas fontes de 

dados, como bibliotecas, sites municipais, sites de órgãos de licenciamento 

ambiental e de empresas de petróleo e gás, também devem ser consultadas para 

obtenção de indicadores para esta Fase e sempre que possível serão entregues 

dados e/ou indicadores georreferenciados. 

Todos os indicadores construídos deverão ser documentados em um cadastro 

de indicadores socioeconômicos, completando diversas informações como 

variáveis, periodicidade e fonte da informação, conforme exemplo de Ficha de 

Identidade do Indicador proposta pela Associação Science. 

Especial atenção deverá ser dada às variáveis fornecidas pela Petrobras, que 

poderão integrar indicadores mais sensíveis as mudanças no quadro 

socioeconômico regional resultantes das atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás natural. 
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Dependendo do marco ordenador que venha a ser adotado, os indicadores de 

pressão comporão em conjunto com os indicadores de impacto o relatório técnico 

a ser encaminhado a Petrobras 

4.6 - Fase F Indicadores de Estado – Revisão e Construção 

Da mesma maneira que o produto anterior, a revisão metodológica dos temas 

e do marco ordenador deverá alterar a composição dos indicadores de Estado.  

Dependendo do marco ordenador que venha a ser adotado, o relatório dos 

indicadores de estado poderá vir acompanhado dos indicadores de força motriz 

focados nos fatores relacionados diretamente às atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural. 

4.6.1 - Serviço F. - Revisão e Construção dos Indicadores de Estado 

A revisão dos indicadores de Estado com base nos temas e subtemas  

apontados pela Associação Science, e revisados pela Geoeconomica, buscará 

compor o equilíbrio entre indicadores segundo o Marco Ordenador que venha a 

ser selecionado.  

A construção dos indicadores de Estado, no contexto da metodologia PER, 

será realizada a partir do rol de dados referentes aos municípios, tendo como 

critério a seleção de variáveis sensíveis a transformações que possam ocorrer em 

razão da implantação e operação das atividades de E&P de petróleo e gás, 

priorizados em conjunto com o IBAMA, buscando variáveis que tratam dos temas 

definidos, procurando o equilíbrio entre indicadores de Pressão, Estado e 

Resposta. 

Para tanto, é necessário entender a relação das atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás nos municípios da Bacia de Santos e as 

transformações socioeconômicas que promovem, além de levantar os dados de 

Estado que se relacionem com essas transformações, e construir Indicadores de 

Estado a partir de tais dados. 
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4.6.2 - Produto F  Relatório dos Indicadores de Estado  

Serão realizados o levantamento e organização de dados que possam 

embasar a construção de novos indicadores, que serão devidamente justificados 

com base no marco conceitual adotado, bem como na relevância e sensibilidade 

dos mesmos para o desenvolvimento do sistema. 

Sempre que possível, os dados serão georreferenciados e será elaborada 

uma base de metadados com diversas informações, entre elas, variáveis, 

periodicidade e fonte da informação, conforme exemplo de Ficha de Identidade do 

Indicador proposta pela Associação Science. 

4.7 - Fase G  Indicadores de Resposta – Revisão e Construção 

Coerente com o afirmado anteriormente, os indicadores de resposta poderão 

ser alterados em função da redefinição dos temas e do marco ordenador. Deve-se 

considerar que a resposta dos agentes públicos e privados às pressões e aos 

impactos resultantes da atividade de E&P de petróleo e gás natural, constitui um 

fator decisivo a ser monitorado e está definido em todos os marcos ordenadores 

considerados, bem como as respostas da Petrobras. 

4.7.1 - Serviço  G Revisão e Construção dos Indicadores de Resposta 

A construção dos indicadores de Resposta será realizada a partir da seleção 

de dados que reflitam as iniciativas cujo objetivo seja interagir positivamente com 

as mudanças de Estado em curso, incluindo nesse rol as iniciativas dos setores 

públicos, privados e da sociedade civil, e as iniciativas da Petrobras, buscando 

variáveis que tratam dos temas definidos. 

Especial atenção será dada à relação entre as atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás nos municípios da Bacia de Santos e as 

transformações socioeconômicas com as quais podem estar relacionadas, e 

levantar dados sobre as iniciativas públicas e particulares que se relacionem com 

essas transformações no sentido de minimizar, maximizar ou mitigar suas 

consequências, e construir Indicadores de Resposta a partir de tais dados.  
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4.7.2 - Produto G - Relatório dos Indicadores de Resposta: 

Para o levantamento de dados que sejam pertinentes às ações de resposta, 

tanto das atividades de E&P da PETROBRAS quanto de outros atores, deverão 

ser considerados, além dos subsídios entregues pela própria PETROBRAS, 

também, os estudos já realizados nas regiões, tais como: 

• Estudos e Relatórios Ambientais dos empreendimentos, apresentados 

no processo de licenciamento (EIA/RIMA, EAS, RAP, etc), em especial 

a caracterização ambiental e socioeconômica e a avaliação de 

impactos constantes nesses estudos;  

• Relatórios e planos de investimentos de outras empresas de Petróleo e 

Gás; 

• Diagnósticos oficiais pertinentes aos temas produzidos nas regiões; 

• Planos e Programas estaduais e municipais de gestão e ordenamento 

territorial; 

No caso dos Planos e Programas governamentais, caberá uma avaliação do 

que se caracteriza como Estado e o que se caracteriza como Resposta, para uma 

melhor leitura das mudanças a serem monitoradas. 

Fontes abertas de informação, como bibliotecas, sites municipais, sites de 

órgãos de licenciamento ambiental e de empresas de petróleo e gás, também 

devem ser consultadas para obtenção de informações para esta Fase. 

Como nos demais indicadores, os dados serão georreferenciados e será 

elaborado uma base de metadados com diversas informações, entre elas, 

variáveis, periodicidade e fonte da informação. conforme exemplo de Ficha de 

Identidade do Indicador proposta pela Associação Science. 

4.8 - Fase H Construção e Representação Gráfica do Sistema Piloto 

Especial importância será dada a construção e representação gráfica do 

sistema piloto desde as primeiras fases do projeto. Considera-se a possibilidade 

de testar diversas formas de representação e visualização de indicadores 

disponíveis e que possam vir a ser utilizados no desenvolvimento do projeto, 
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Serviço H. – Definição do Sistema Piloto de Indicadores e respectiva 

Representação Gráfica. 

No presente projeto a proposta é desenvolver a Base de Dados em formato 

compatível com o Microsoft Office ou LibreOffice, o que será considerado para a 

definição, em paralelo, do sistema de visualização com características WebGIS. É 

esperado que o processo de construção do Sistema Web acompanhe a definição 

dos temas e dos indicadores, de modo que o processo seja colaborativo desde o 

seu início. 

4.8.1 -Serviço H  Construção do Sistema Piloto de Indicadores 

De modo distinto do trabalho realizado pela Associação Science nos 

Relatórios 5 Parte 1 Consolidação da aplicação do teste-piloto, ajustes de modelo 

e análise dos resultados (Associação Science, 2013a) e Relatório 5 Parte 2 

(Associação Science, 2013b), bem como o Relatório 6 - Síntese do Sistema de 

Indicadores (Associação Science, 2014).  

A proposta da Geoeconomica é a de fortalecer o desenvolvimento do sistema 

com um forte componente de visualização de indicadores utilizando painéis do 

tipo Dashboard ou Painel de Controle e e outros instrumentos para visualização 

de indicadores. 

Está previsto a capacidade do Sistema de permitir a leitura histórica de 

tendências, definindo o marco zero de análise em período pretérito à criação da 

Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos (UO-BS). 

4.8.2 - Produto H  Relatório do Sistema Piloto de Indicadores 

O Relatório do Sistema Piloto de Indicadores, além de apresentar o sistema 

consolidado, deverá, ao final, responder as seguintes questões: 

- Como se apresentam as condições socioeconômicas que caracterizam os 

municípios piloto da área de influência da Bacia de Santos (Indicadores de 

Estado); 

- Quais aspectos das atividades de E&P podem estar interferindo nessas 

condições socioeconômicas? (Indicadores de Pressão); 
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- Como as atividades de E&P na Bacia de Santos estão interferindo, positiva 

ou negativamente nas mudanças das condições socioeconômicas dos municípios 

piloto da área de influência da Bacia de Santos (contribuição específica das 

atividades de E&P na Bacia de Santos – Indicadores de Resposta e de Pressão) 

e; 

- Quais as iniciativas que a administração pública, a PETROBRAS e a 

sociedade em geral implementam e que são de fato efetivas na mitigação ou 

resolução dos problemas gerados pelas atividades de E&P e se potencializam os 

benefícios gerados (Indicadores de Resposta)? 

O produto Relatório do Sistema Piloto de Indicadores deverá conter: 

• - Definição do Sistema Piloto, incluindo temas, indicadores e marco (s) 

ordenador (es); 

• - Justificativa da escolha dos temas, dos indicadores por temas e 

marco (s) ordenador (es); 

• - Análise da proposta de Representação Gráfica por meio gráfico radar 

(Associação SCIENCE); 

• - Justificativa para a utilização de outros sistemas de representação 

e/ou visualização de indicadores. 

• - Definição de diferentes formas de representação gráfica dos 

indicadores que evidenciem, no mínimo, as seguintes informações: 

o - temas a que se referem; 

o - marco(s) ordenador(es) e classificação  dos indicadores 

segundo o marco(s) ordenador(es) adotado(s); 

o - leitura integrada do sistema, como por exemplo, a partir do 

eixo Pressão, Estado e Resposta; 

o - abrangência espacial do indicador (regional, municipal, 

comunitária, etc); 

o - periodicidade definida; 

o - evolução temporal dos dados de acordo com a periodicidade 

estabelecida; 
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o - metodologia de avaliação do sistema. 

Ainda assim, conforme já dito anteriormente, e após a consolidação do 

sistema de indicadores, será desenvolvido um sistema de visualização utilizando 

WEBGIS ou similar capaz de possibilitar o acesso público das informações 

geradas e analisadas. 

4.9 - Fase I Aplicação e Avaliação do Sistema Piloto 

Com base nos testes a serem realizados pela Geoeconomica nas diversas 

soluções de visualização e representação gráfica de indicadores será realizada a 

aplicação e avaliação do sistema piloto em outros municípios da área de 

influência da E&P de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. 

4.9.1 -Serviço I. - Aplicação e Avaliação do Sistema Piloto de Indicadores 

O sistema de indicadores deverá ser testado a partir dos resultados obtidos, 

avaliando sua eficácia quanto à possibilidade de monitoramento das 

transformações socioeconômicas nos municípios da área de influência dos 

empreendimentos de E&P na Bacia de Santos priorizados para este piloto. 

Conforme já destacado, a elaboração e organização desse sistema de 

indicadores deverá possibilitar a leitura conjunta dos vários componentes de cada 

uma das questões socioambientais consideradas relevantes, buscando 

desenvolver um olhar integrado entre a realidade socioambiental; os aspectos de 

E&P que estão interferindo nas transformações e que são possíveis de observar 

nessa realidade; as iniciativas e, consequentemente; as lacunas de iniciativa 

necessárias para agir positivamente em relação a essas transformações. 

Cabe lembrar ainda que as dinâmicas sociais, para as quais esse sistema de 

indicadores constitui um quadro referencial para monitoramento, são muito mais 

complexas e envolvem muito mais fatores do que essa modelagem poderia 

refletir, e sendo assim pretende-se que as seleções de indicadores, lidos e 

analisados em conjunto, possam compor um quadro didático dos processos em 

curso nessas localidades. 
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Sem perder de vista esse quadro referencial, por meio dos critérios utilizados 

pela seleção final dos indicadores, entre os já citados anteriormente como: 

relevância social e econômica, utilidade para o usuário, consistência analítica, 

mensurabilidade, facilidade de compreensão, confiabilidade, transversalidade, 

universalidade, destaca-se que deverão ser registradas as decisões tomadas de 

manutenção, inserção, eventuais ajustes ou exclusão de indicadores, a partir do 

enfrentamento dos problemas previstos de disponibilidade de dados para as 

variáveis, abrangência e periodicidade desejada. 

4.9.2 -Produto I Relatório de análise dos resultados da aplicação do 

Sistema Piloto de Indicadores 

O produto Relatório de análise dos resultados da aplicação do Sistema Piloto 

de Indicadores deverá conter: 

• A caracterização, avaliação e análise da situação municipal e regional 

tendo em vista o eixo pressão, estado e resposta para os temas 

propostos, além de leituras correlatas a partir de outros marcos 

ordenadores sugeridos.  

• A apresentação dos resultados deverá ser feita por meio de leitura 

municipal, leitura regional e leitura comparativa entre os 14 municípios, 

guardadas as devidas diferenças entre eles. 

Deverá ser realizada a avaliação da eficácia de cada indicador e do grupo de 

indicadores por temas, para atingir o objetivo do sistema, bem como justificada a 

inclusão, ajuste ou remoção de algum dos indicadores. 

4.10 - Fase J Consolidação e Replicação do Sistema 

Após a avaliação positiva do Sistema, será definida a forma de sua replicação 

em municípios selecionados na área de abrangência definida na Bacia de Santos. 

4.10.1 - Serviço J.1.  Consolidação do Sistema de Indicadores 
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Tendo em vista a viabilidade do sistema, em termos de replicação espacial e 

continuidade temporal, a análise dos resultados de sua aplicação deverá resultar 

na consolidação de um sistema que responda ao objetivo geral de monitorar as 

mudanças sociais e econômicas promovidas pelo desenvolvimento das atividades 

relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás da Bacia de Santos, 

prevendo prioritariamente a escolha de indicadores que possam ser descritos por 

variáveis objetivas, confiáveis, mensuráveis, que sejam continuamente coletadas 

e disponibilizadas por suas respectivas instituições geradoras, além de prever um 

processo de difusão que o consolide como uma ferramenta de tomada de decisão 

e de controle social. 

4.10.2 - Serviço J.2.  Proposta de Replicação do Sistema de Indicadores 

Serão apresentadas diversas possibilidades de replicação do sistema para os 

outros municípios e outras regiões que compõe a área de influência dos 

empreendimentos de E&P da PETROBRAS na Bacia de Santos. 

4.10.3 - Produto J. - Relatório do Sistema de Indicadores Consolidado 

O produto Relatório do Sistema de Indicadores Consolidado deve conter: 

- Grupos de Indicadores separados por temas; 

- Grupos de Indicadores classificados por meio do(s) marco(s) ordenador(es) 

adotado(s); 

- Relação dos indicadores com as atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás da Bacia de Santos; 

- Fichas de identidade de todos os indicadores (a exemplo do modelo da 

Associação Science); 

- Premissas para aplicação do sistema; 

- Metodologia de aplicação do sistema; 

- Avaliação da aplicação do sistema; 

- Proposta de replicação do sistema 

- Consolidação do sistema final. 
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8 - ANEXO 1 

 
Distribuição dos Indicadores por categorias do Marco Ordenador PER segundo o Relatório 4 da Associação Science 

PER Dimensão Tema Subtema Indica

dor/ 

Subtema 

Indic

ador/ 

Tema 

Indica

dor/ 

Dimensão 

Pressão Dimensão Ambiental Uso e ocupação Atividade Pesqueira 1   

Pressão Dimensão Ambiental Uso e ocupação Lazer e Patrimônio Cultural 1   

Pressão Dimensão Ambiental Uso e ocupação Padrões de ocupação do solo 3   

Pressão Dimensão Ambiental Uso e ocupação Uso do espaço marinho 2 7 7 

Pressão Dimensão Econômica Dinamização da Economia Capacidade econômica e geração de 
receitas 

1   

Pressão Dimensão Econômica Dinamização da Economia Consumo de energia 1   

Pressão Dimensão Econômica Dinamização da Economia Demanda por bens e serviços 3   

Pressão Dimensão Econômica Dinamização da Economia Transformação do perfil produtivo 5 10  

Pressão Dimensão Econômica Emprego e renda local Mobilidade da força de trabalho no 
sentido social e espacial 

2   

Pressão Dimensão Econômica Emprego e renda local Remuneração da Força de Trabalho 1 3  

Pressão Dimensão Econômica Estrutura Produtiva Local Setores de Atividade 2 2 15 

Pressão Dimensão Social Dinâmica demográfica Mobilidade da População 6 6  
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Pressão Dimensão Social Infraestrutura social Habitação 2   

Pressão Dimensão Social Infraestrutura social Renda familiar 1   

Pressão Dimensão Social Infraestrutura social Saúde 3 6  

Pressão Dimensão Social Vulnerabilidade Social Custo de vida 3   

Pressão Dimensão Social Vulnerabilidade Social Desigualdades sociais 5   

Pressão Dimensão Social Vulnerabilidade Social Violência 2 10 22 

 Subtotal   44 44 44 

Estado Dimensão Ambiental Uso e ocupação Atividade Pesqueira 3   

Estado Dimensão Ambiental Uso e ocupação Infraestrutura de disposição final de 
resíduos 

4   

Estado Dimensão Ambiental Uso e ocupação Lazer e Patrimônio Cultural 1   

Estado Dimensão Ambiental Uso e ocupação Padrões de ocupação do solo 3   

Estado Dimensão Ambiental Uso e ocupação Uso do espaço marinho 2 13 13 

Estado Dimensão Econômica Dinamização da Economia Capacidade econômica e geração de 
receitas 

9   

Estado Dimensão Econômica Dinamização da Economia Consumo de energia 1   

Estado Dimensão Econômica Dinamização da Economia Demanda por bens e serviços 5 15  

Estado Dimensão Econômica Economia local Diversificação 7 7  

Estado Dimensão Econômica Emprego e renda local Remuneração da Força de Trabalho 3 3  

Estado Dimensão Econômica Estrutura Produtiva Local Setores de Atividade 7 7 32 

Estado Dimensão Social Dinâmica demográfica Escolaridade 2   
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Estado Dimensão Social Dinâmica demográfica Estatísticas vitais 3   

Estado Dimensão Social Dinâmica demográfica Mobilidade da População 3 8  

Estado Dimensão Social Infraestrutura social Educação 13   

Estado Dimensão Social Infraestrutura social Habitação 1   

Estado Dimensão Social Infraestrutura social Renda familiar 1   

Estado Dimensão Social Infraestrutura social Saneamento básico 1   

Estado Dimensão Social Infraestrutura social Saúde 3   

Estado Dimensão Social Infraestrutura social Segurança 4 23  

Estado Dimensão Social Vulnerabilidade Social Comunidades tradicionais 2   

Estado Dimensão Social Vulnerabilidade Social Violência 1 3 34 

 Subtotal   79 79 79 

       

       

Resposta Dimensão Ambiental Uso e ocupação Atividade Pesqueira 2   

Resposta Dimensão Ambiental Uso e ocupação Lazer e Patrimônio Cultural 1   

Resposta Dimensão Ambiental Uso e ocupação Padrões de ocupação do solo 1 4 4 

Resposta Dimensão Econômica Dinamização da Economia Transformação do perfil produtivo 1 1 1 

Resposta Dimensão Institucional Capacidade de resposta da 
Administração Pública 

Mobilização da Administração Pública 3   

Resposta Dimensão Institucional Capacidade de resposta da 
Administração Pública 

Regulamentação e fiscalização da 
atividade 

1 4  

Resposta Dimensão Institucional Capacidade Institucional Investimento na Infraestrutura para o 3   
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desenvolvimento do negócio 
Resposta Dimensão Institucional Capacidade Institucional Participação e Comunicação da 

PETROBRAS com a Comunidade 
2 5  

Resposta Dimensão Institucional Comunicação e Cultura Infraestrutura de Comunicação 6 6  

Resposta Dimensão Institucional Finanças Públicas Despesas e Investimentos 8 8 23 

Resposta Dimensão Social Vulnerabilidade Social Desigualdades sociais 1 1 1 

 Subtotal   29 29 29 

 Total   152 152 152 

 
Fonte: (Associação Science, 2012b) 
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9 - ANEXO 2 

 

Fontes de Dados constantes do Cadastro produzido pela Associação Science 

Descrição Órgão Responsável Página Web 
Atlas Brasil - 
Abastecimento Urbano de 
Água 

Agência Nacional de Águas - ANA. Setor Policial, área 5, Quadra 3, 
Blocos "B" “B”, "L" “L”, "M" e "T", Brasília-DF / Tel.: (61) 2109-5400 e 
5252. 

http://atlas.ana.gov.br 

Banco de Dados 
Municipais do Estado do 
Rio de Janeiro 

Fundação CEPERJ - Centro Estadual de Estatísticas Pesquisas e 
Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Av. Carlos Peixoto, 
54 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ / Tel.: (21) 2334-7319. 

http://www.fesp.rj.gov.br 

Cadastro Central de 
Empresas - CEMPRE 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4502 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/econom
ia/cadastroempresa/2005/ 

Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de 
Saúde - CNES 

Esplanada dos Ministérios Bloco G - Brasília-DF / tel.: 136.Ministério da 
Saúde / Secretaria de Atenção à Saúde; 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?
area=0204 

Censo Agropecuário Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 21424501 e 4502 

http://www.ibge.gov.br/home/download/estatisti
ca.shtm 

Censo Demográfico Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 21424501 e 4503 

http://www.ibge.gov.br/home/download/estatisti
ca.shtm 

Censo Escolar Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - 
INEP. ; SRTVS Quadra 701, Bloco M, Edifício Sede do Inep - Brasília - DF 
/ tel.: 0800 61 / dis@inep.gov.br 

http://portal.inep.gov.br/  
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Contagem da População Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 21424501 e 4503 

http://www.ibge.gov.br/home/download/estatisti
ca.shtm 

Dados Estatísticos 
Municipais de Santa 
Catarina 

Secretaria de Estado e Planejamento de Santa Catarina. Rod. SC-401, 
4600, Florianopolis - SC / Tel.: (48) 3665-3300 

http://www.spg.sc.gov.br/index.php/links 

Escolas Estaduais do Rio 
de Janeiro - Percepções e 
Expectativas de Alunos e 
Responsáveis 

Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC/RJ. Rua da Ajuda, 5 - 5° 
andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ / Telefone(s): 2333-0796 

 

Estatísticas criminais da 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública de São 
Paulo 

Secretaria de Estado da Segurança Pública - Rua Libero Badaró, 39, 
Centro, SP / seguranca@sp.gov.br 

http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/default.aspx 

Estatísticas do Turismo 
Catarinense 

Santa Catarina Turismo - SANTUR. Rua Felipe Schmidt, 249 - 9° andar - 
Florianópolis-SC / (48) 3212-6300 e 6330 

 

Estatísticas Oficiais de 
Segurança Pública do 
Estado de Santa Catarina 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. Rua: Artista Bittencourt N° 30 - 
Centro Florianópolis -SC / Tel.: (48) 3251-1000 

http://www.ssp.sc.gov.br/index.php?option=com_
docman&task=cat_view&gid=91&Itemid=174 

Estatísticas Oficiais de 
Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro 

Instituto de Segurança Pública - ISP / Secretaria Estadual de Segurança 
do Estado do Rio de Janeiro. Avenida Presidente Vargas, n° 817 - 11° e 
16° andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ / Tels.: (21) 2332-9690 
(Comunicação Social). 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=150 

Estudos Socioeconômicos 
dos Municípios 
Fluminenses 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Endereço: Praça da 
República, 70 - Centro - Rio de Janeiro - RJ / Tel.: (21) 3231-5200 

http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/perfis-dos-
municipios-do-
estado;jsessionid=4990776ABE02D7C2D59215746
D22B849.tcerj90 
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Frota nacional de veículos  Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. Setor de Autarquias 
Sul, Quadra 1, Bloco H, 5° andar, Brasília-DF - denatran@cidades.gov.br 

http://www.denatran.gov.br/frota.htm 

Pesquisa Anual de 
Comércio - PAC 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4502 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/econom
ia/cadastroempresa/2005/ 

Pesquisa de Assistência 
Médico-Sanitária 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4503 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/econom
ia/cadastroempresa/2005/ 

Pesquisa Industrial Anual - 
Empresa - PIA-Empresa 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4504 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/econom
ia/cadastroempresa/2005/ 

Pesquisa Industrial Anual 
Produto - PIA - Produto 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4505 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/econom
ia/cadastroempresa/2005/ 

Pesquisa Municipal 
Unificada do Estado de 
São Paulo 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) Av. Cásper 
Líbero, 464, São Paulo - SP / tel.: (11) 3313-5777 / 
atendimento@seade.gov.br 

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/ 

Produção Agrícola 
Municipal 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4506 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/econom
ia/cadastroempresa/2005/ 

Produto Interno Bruto dos 
Municípios 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4507 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/econom
ia/cadastroempresa/2005/ 

RAIS (Relação Anual de 
Informações Sociais) 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Esplanada dos Ministérios, 
Bloco F, Brasília - DF / Tel: 158 ou 0800.728.2326 ou (61) 3317-6000 - 
rais.sppe@mte.gov.br 

http://portal.mte.gov.br/ 
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Sistema de Estatísticas 
Vitais de São Paulo 
(SEV/SP) 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) Av. Cásper 
Líbero, 464, São Paulo - SP / tel.: (11) 3313-5777 / 
atendimento@seade.gov.br 

http://www.seade.gov.br/produtos/mrc/ 

Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS) 

Ministério da Saúde / Secretaria de Atenção à Saúde; Esplanada dos 
Ministérios Bloco G - Brasília - DF / tel.: 136 

http://w3.datasus.gov.br/siasih/siasih.php 

Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS 
(SIH/SUS) 

Ministério da Saúde / Secretaria de Atenção à Saúde; Esplanada dos 
Ministérios Bloco G - Brasília - DF / tel.: 137 

http://www.datasus.gov.br/catalogo/sihsus.htm 

Sistema de Informações 
sobre a mortalidade (SIM) 

Ministério da Saúde / Secretaria de Atenção à Saúde; 
http://portalsaude.saude.gov.br/ ; Esplanada dos Ministérios Bloco G - 
Brasília-DF / tel.: 136 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?
area=040701 

Sistema de Informações 
sobre nascidos vivos 
(SINASC) 

Ministério da Saúde / Secretaria de Atenção à Saúde; 
http://portalsaude.saude.gov.br/ ; Esplanada dos Ministérios Bloco G - 
Brasília-DF / tel.: 137 

http://www.datasus.gov.br/catalogo/sinasc.htm 

   
Fontes de Dados acrescidas pela Geoeconomica 
Descrição Órgão Responsável Página Web 
Banco Multidimensional 
de Estatísticas (BME) 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4505 

https://www.bme.ibge.gov.br/index.jsp?url=https
%3A%2F%2Fwww.bme.ibge.gov.br%2Fapp%2Find
ex.jsp 

Cadastro Nacional de 
Unidades de Conservação 
(CNUC) 

Ministério do Meio Ambiente/Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC 

http://www.mma.gov.br/areas-
protegidas/cadastro-nacional-de-ucs 

Estatística Bancária por 
Município (Estban) 

Banco Central do Brasil (BACEN) http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/estban.asp 

Infraestrutura Nacional de 
Dados Abertos (INDA)  

Portal Brasileiro de Dados Abertos http://dados.gov.br/dataset/search?page=4 

Infraestrutura Nacional de Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério http://www.inde.gov.br/ 
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Dados Espaciais (INDE) do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Portal EmplasaGeo Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA – Emplasa  Rua 

Boa Vista, 170 – Centro – São Paulo, SP –   CEP 01014–000.   
http://www.portal.emplasageo.sp.gov.br/ 

Produção da Extração 
Vegetal e da Silvicultura  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. www.ibge.gov.br; 
Av. Franklin Roosevelt, 166/10°andar, Castelo, Rio de Janeiro - RJ / tel.: 
(21) 2142-4501 e 4505 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/econom
ia/pevs/2014/ 

Sistema Cartográfico 
Metropolitano - SCM-BS 

Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM Rua Joaquim 
Távora, 93 - 6ºandar      Vila Mathias - Santos/SP     CEP: 11075-300 

http://www.agem.sp.gov.br/scm-bs-
apresentacao/ 

Sistema de Análise das 
Informações de Comércio 
Exterior (Alice Web) 

Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento 
Industrial e Comércio Exterior (MDIC) 

http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ 

Sistema Nacional de 
Informações de 
Saneamento (SNIS) 

Ministério das Cidades - SNSA - Secretaria Nacional de Saneamento 
Básico Setor de Autarquias Sul Quadra 01, Lote 01/06, Bloco H Ed. 
Telemundi II Brasília DF CEP: 70070-010 

http://www.snis.gov.br/ 

 

 
 


