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I – INTRODUÇÃO 
 

Inicialmente, o IBAMA solicitou à Petrobras, no âmbito da caracterização 

ambiental da Bacia de Santos, definida no Termo de Referência CGPEG/IBAMA 

021.08 do Termo de Ajustamento de Conduta de 04 de abril de 2007, “a 

elaboração de indicadores socioambientais adequados a mensurar as principais 

transformações socioeconômicas na área de influência dos empreendimentos de 

exploração e produção de petróleo e gás dessa bacia”. 

 

Para o atendimento desta demanda, primeiramente, foi formado um grupo de 

trabalho interno da Petrobras, com a participação do Centro de Pesquisas da 

Petrobras - CENPES, E&P Corporativo e Unidade Operacional da Bacia de 

Santos (UO-BS), e foram realizados alguns estudos internos preparatórios, 

resultando, no ano de 2010, em um termo de referência para a seleção de um 

parceiro externo. 

 

Deste processo resultou a contratação da empresa Science (vigente de 2011 

a 2014) para o desenvolvimento de um Sistema de Indicadores Socioambientais 

no Âmbito da Unidade de Operações de Exploração e Produção de Petróleo e 

Gás da Bacia de Santos. O produto final do contrato da Science foi um sistema 

com 10 temáticas analisadas por meio de um range de indicadores de estado, 

com leitura temporal decenal de 1990 a 2010.  

 

Todo este processo de construção, além dos gráficos do tipo radar que 

apresentam a leitura dos indicadores por temas, está sistematizado no Relatório 

Técnico AMA 018/2014 - CENPES/PDEDS/AMA de outubro de 2014, protocolado 

no IBAMA em 03/11/2014, por meio da Carta UO-BS 0642/2014. 

 

Em dezembro de 2014, foi realizado o Workshop “PROJETOS AMBIENTAIS 

DA SOCIOECONOMIA - EMPREENDIMENTOS UO-BS”, da Petrobras em 
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conjunto com o IBAMA, onde um dos assuntos discutidos foi o Sistema de 

Indicadores Socioambientais no âmbito da UO-BS, que compõe o Projeto de 

Monitoramento Socioeconômico solicitado. 

 

Após discussão dos pontos mais críticos do Sistema de Indicadores 

Socioambientais, foram registrados, na ata do Workshop, os seguintes 

encaminhamentos: 

 

“- Os indicadores de pressão a serem considerados no projeto piloto deverão 

minimamente refletir: dados dos relatórios de PCP (resíduos), dados de mão de 

obra, insumos e serviços, dados dos relatórios de vias de acesso, e dados dos 

relatórios de trafego de embarcações.” 

 

“- Deverá ser feito um plano de ação do projeto, como um piloto constando 

cronograma de entrega de produtos, tarefas, espacialização do estado, 

levantamento de dados de pressão e reuniões periódicas de amadurecimento do 

desenvolvimento do projeto.” 

 

A partir destes pontos, a Petrobras iniciou a elaboração deste Plano de Ação 

e definiu algumas premissas para organizá-lo, e para isso considera a 

continuidade dos trabalhos de caráter piloto desenvolvidos pela SCIENCE, além 

de manter a metodologia PER Pressão – Estado – Resposta (PER ) adotada 

como marco ordenador, e abarcar os 09 municípios1: Niterói/RJ, Rio de 

Janeiro/RJ, Itaguaí/RJ, Caraguatatuba/SP, Guarujá/SP, Santos/SP, Itanhaém/SP, 

Itajaí/SC e Navegantes/SC.  

 

                                            

1 Atualização da Informação:  Em reunião de discussão sobre Plano de Ação em 16/06/2015 (Ata 
CGPEG/DILIC/IBAMA 02022.000044/2015-00) se definiu que o projeto deverá desenvolver o 
sistema de indicadores em 14 municípios (Itajaí e Navegantes, no Estado de Santa Catarina, 
Itanhaém, Santos, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, no Estado de São 
Paulo, e Paraty, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Niterói, Maricá e Itaboraí, no Estado do Rio de 
Janeiro). 
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Serão mantidos também os 10 temas já definidos pela SCIENCE: 

Vulnerabilidade Social, Geração de Expectativa, Conflito de Uso do Espaço 

Marinho, Pressão na Infraestrutura de Serviços, Pressão na Infraestrutura e 

Logística, Pressão na Infraestrutura urbana e de Serviços, Alteração nos modos 

de vida, Emprego Capacitação e Cultura, Incremento de Comércio e Serviços, 

Dinamização da Economia e, Receitas, Tributos e Investimentos. 

 

Além destas premissas indicadas, a continuidade dos trabalhos de caráter 

piloto deve considerar como delimitações os seguintes pontos: 

 

- Os indicadores de Estado deverão guardar alguma relação com a atividade 

da Petrobras, preferencialmente com as atividades da UO-BS, além de manter 

relação com os indicadores de Pressão e Resposta a serem inseridos no sistema, 

a fim de se estabelecer um equilíbrio no sistema e; 

 

- As análises dos itens Insumos e Serviços (incluindo estaleiros) poderão 

abranger impactos indiretos, desde que ligados às atividades da UO-BS e dentro 

dos 09 municípios2 em questão. 

 

II – CRONOGRAMA FÍSICO 

 

O Anexo 01  apresenta o cronograma físico que contém as etapas, assim 

como as respectivas periodicidades a serem desenvolvidas para a continuidade 

dos trabalhos de caráter piloto. 

       

                                            

2 Atualização da Informação:  Em reunião de discussão sobre Plano de Ação em 16/06/2015 (Ata 
CGPEG/DILIC/IBAMA 02022.000044/2015-00) se definiu que o projeto deverá desenvolver o 
sistema de indicadores em 14 municípios (Itajaí e Navegantes, no Estado de Santa Catarina, 
Itanhaém, Santos, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, no Estado de São 
Paulo, e Paraty, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Niterói, Maricá e Itaboraí, no Estado do Rio de 
Janeiro). 
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III – PRINCIPAIS PRODUTOS A SEREM CONTRATADOS 

 
Conforme apresentado no cronograma físico do Anexo 01 , para dar 

continuidade aos trabalhos de caráter piloto, com base na metodologia PER 

adotada, a fim de inserir os indicadores de pressão e de resposta, será contratado 

um prestador de serviços que elaborará uma série de produtos. 

 

É apresentada, a seguir, uma breve descrição dos produtos previstos nesta 

contratação:  

 

III.A – RELATÓRIO DE REVISÃO DOS INDICADORES DE EST ADO 
 

Uma das tarefas da empresa a ser contratada é a revisão dos indicadores de 

estado propostos pela Science para cada tema já definido. Nesta revisão será 

realizada uma avaliação da pertinência de cada indicador em relação às 

atividades da UO-BS e em relação aos indicadores de pressão e resposta a 

serem inseridos no sistema, assim como das temáticas, a fim de se estabelecer 

um equilíbrio no sistema.    

 

III.B - RELATÓRIO DE CONSTRUÇÃO 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 da UO-BS 

priorizados em conjunto com o IBAMA, buscando variáveis que informem as 10 

temáticas estabelecidas  e o equilíbrio entre indicadores de Pressão, Estado e 

Resposta.  
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São apresentadas, no Anexo 02 , as relações dos dados já levantados para 

conhecimento deste órgão ambiental, que deverão ser depurados e avaliados 

pela prestadora de serviços, para construção dos indicadores de pressão. 

 

III.C – RELATÓRIO DE CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES DE 

RESPOSTA 

 
A construção dos indicadores de Resposta, no contexto da metodologia 

PER, 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, incluso nesse universo as iniciativas da Petrobras. Esse conjunto de 

variáveis deverão informar as 10 temáticas estabelecidas e buscar compor o 

equilíbrio entre indicadores de Pressão, Estado e Resposta do sistema.  

 

III.D – RELATÓRIO DE ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PROJET O 

PILOTO 

 

É importante destacar que este sistema foi concebido de acordo com o marco 

conceitual PER e sua aplicação nesse trabalho busca responder as seguintes 

questões3
: o que acontece com as condições socioeconômicas que caracterizam 

os municípios da área de influência da Bacia de Santos (Estado), porque está 

acontecendo? (Pressão), como as atividades estão interferindo, positiva ou 

negativamente nas condições socioeconômicas dos municípios da área de 

influência da Bacia de Santos (contribuição específica das atividades da UO-BS 

na Pressão) e quais as iniciativas que a administração pública, a Petrobras e a 

                                            

3 Relatório Técnico AMA 018/2014 - CENPES/PDEDS/AMA de outubro de 2014, protocolado no 
IBAMA em 03/11/2014, por meio da Carta UO-BS 0642/2014. 
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sociedade em geral estão fazendo para mitigar ou resolver os problemas e 

potencializar os benefícios gerados (Resposta)? 

Portanto, após o processo de revisão dos indicadores de Estado e a 

construção dos indicadores de Pressão e Resposta, tendo como eixo as 

temáticas anteriormente definidas, o sistema estará pronto para ser testado nos 

09 municípios4 piloto, a fim de verificar sua eficácia quanto às questões colocadas 

anteriormente, e sua posterior consolidação. 
 
ANEXO 01 – CRONOGRAMA FÍSICO 
 

ETAPAS 
2014 2015 2016 

dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 

Definição dos dados 
mínimos de pressão para 
continuidade do piloto                                     

Continuidade de 
levantam. dados pressão                                     

Entrega do Plano de Ação 
+ Relação dados pressão                                     

Apresentação do Projeto 
Executivo p/ contratação                                     

Processo de Contratação                                     

Contrato Assinado                                     

Reuniões 
Periódicas 
com o 
Órgão 
Ambiental 

Plano de 
Ação *                                     

Projeto 
Executivo**                                     

Sob 
demanda***                                     

* Atualização da Informação: Em reunião de discussão sobre Plano de Ação em 16/06/2015 (Ata 
CGPEG/DILIC/IBAMA 02022.000044/2015-00) se definiu a entrega de relatórios preliminares contendo o 
levantamento e sistematização dos dados utilizados para formulação dos indicadores de pressão e resposta 
da PETROBRAS, com primeira entrega em dezembro de 2015 (já entregue) e segunda entrega em abril de 
2016 (em construção). 
** Atualização da Informação: O Projeto Executivo foi protocolado no IBAMA em 30/09/2015 e aprovado 
em 16/10/2015.  
*** Reuniões a serem agendadas sob demanda durante a vigência da prestação de serviços. 

                                            

4 Atualização da Informação:  Em reunião de discussão sobre Plano de Ação em 16/06/2015 (Ata 
CGPEG/DILIC/IBAMA 02022.000044/2015-00) se definiu que o projeto deverá desenvolver o 
sistema de indicadores em 14 municípios (Itajaí e Navegantes, no Estado de Santa Catarina, 
Itanhaém, Santos, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, no Estado de São 
Paulo, e Paraty, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Niterói, Maricá e Itaboraí, no Estado do Rio de 
Janeiro). 
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ANEXO 02 – RELAÇÃO DE DADOS INTERNOS DE PRESSÃO 

 
 

1. Relação dos Dados dos Relatórios de PCP – Progra ma de Controle de 

Poluição 

 

Dos dados nos Relatórios anuais de PCP (Programa de Controle de Poluição) 

enviados ao IBAMA, apresentamos a lista dos seguintes dados para compor os 

indicadores de pressão: 

 

 Quantidade de resíduos por tipo (Classe I, IIA e IIB) 

 Quantidade de resíduos (por tipo) por locais de desembarque de 

resíduos. (portos)  

 Quantidade de resíduos por tipo de resíduos e destinação final 

(empresas)  

 Destinação por município 

 
 

2. Relação dos Dados dos Relatórios de Vias de Aces so 

 

Dos dados que são apresentados nos Relatórios de Vias de Acesso enviados 

ao IBAMA, serão utilizados os seguintes para compor os indicadores de pressão: 

 

Nº de Rodovias em mau estado (utilizadas pela UO-BS) 

Nº  total de Rodovias que a UO-BS utilizou no trecho/ano 

 



 Plano de Ação 
Projeto de Monitoramento Socioeconômico – 

Unidade de Operações de Exploração e Produção 
de Petróleo e Gás da Bacia de Santos  

 
 

    
 

 

 
 

 
 

 
 

Além dos dados que constam nos relatórios de vias de acesso, foram obtidas, 

internamente, as seguintes informações por meio do setor de Transporte 

Terrestre (E&P-SERV/US-LOG/LOGS/TT) da US-LOG: 

 

Nº viagens de caminhões transportando Insumos e equipamentos 

para UO-BS/ano (quilometragem) 

Nº Total de passagem de caminhões pelas Rodovias que a UO-BS 

utilizou/ano 

Nº acidentes ambientais/ano 

Nº de viagens de caminhões transportando produtos químicos e 

perigosos/ano 

 

Os dados abaixo, complementares aos solicitados, foram obtidos por meio do 

setor de Operações Portuárias (E&P-SERV/US-LOG/LOGS/OPRT): 

 

Toneladas de Mercadorias movimentadas nos portos pela UO-

BS/ano   
 
 

3. Relação dos Dados dos Relatórios de Trafego de E mbarcações 

 

Dos dados que serão apresentados nos Relatórios do Projeto de Tráfego de 

Embarcações5 a ser enviados ao IBAMA, serão utilizados os seguintes para 

compor os indicadores de pressão: 

 

Principais rotas de navegação, bases de apoio em terra e áreas de 

fundeio utilizadas 

Dados de densidade de navegação por unidade de área utilizada 

                                            

5 Previsão de entrega do primeiro relatório para análise da Petrobras no final do 1º. Semestre de 2015, com dados do ano 

de 2013.  
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4. Relação dos Dados de Mão de Obra  

Dos dados de mão de obra que foram conseguidos internamente até o 

momento, serão utilizados os seguintes para compor os indicadores de pressão: 

 

- Empregados próprios e contratados (UO-BS)   

- Unidade organizacional (gerência a que está ligado) 

- Local de trabalho: Mar ou Terra 

- Município de residência 

 

 
5. Relação dos Dados de Insumos e Serviços  

Por se tratar de atividades que envolvem diversas áreas distintas da 

Petrobras, está sendo realizado um trabalho de busca de dados internos que 

atendam aos pressupostos de construção de Indicadores, a exemplo das 

conceituações de JANUZZI6 (2009):  

 

· Relevância Social – importância da temática do indicador; 

· Validade – grau de proximidade entre o conceito e a medida; 

· Confiabilidade – associada à qualidade do levantamento das informações 

necessárias para a construção do indicador; 

· Cobertura – se refere à disponibilidade dos dados em termos espaciais ou 

populacionais; 

· Sensibilidade – propriedade ligada à capacidade de refletir mudanças 

significativas se as condições que afetam a dimensão social referida se alterarem; 

· Especificidade - capacidade de medir alterações estritamente ligadas às 

mudanças relacionadas à dimensão social de interesse; 

                                            

6 JANNUZZI , P.M., Indicadores Sociais no Brasil, Ed. Alínea, Campinas, 2009. 
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· Inteligibilidade na construção – relacionado à transparência da metodologia 

de construção do indicador; 

· Comunicabilidade – propriedade de ser compreensível ao receptor da 

informação; 

· Factibilidade – facilidade para obtenção; 

· Periodicidade de atualização – a periodicidade com que o indicador é 

atualizado; 

· Desagregabilidade – possibilidade do indicador ser desagregado em grupos 

de interesse ou população alvo; 

· Historicidade – se refere à disponibilidade do indicador, em série históricas 

comparáveis. 

 

- Insumos 

 

Para iniciar o processo de coleta dos dados de Insumos, foram adotados os 

dados existentes dos relatórios de PCP (Programa de Controle de Poluição) e de 

Vias de Acesso, sendo os dados de Insumos que foram conseguidos 

internamente até o momento: 

 

Nº viagens de caminhões transportando Insumos e equipamentos 

para UO-BS/ano                                                                                                                            

Toneladas de Mercadorias movimentadas pela UOBS/ano por 

porto 

  

- Serviços 

 

Para a coleta dos dados de Serviços, a Petrobras vem envidando esforços 

junto às áreas administrativas, suporte, aquisição de bens e serviços, despacho 

aduaneiro, agenciamento marítimo, logística, viagens, entre outras a fim de 

conseguir levantar os tipos de dados necessários para o projeto. 
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Como exemplo de dados a serem obtidos, cita-se os dados de movimentação 

de aeroportos, conforme abaixo:  

- O aeroporto de Navegantes/SC, em 2012, atendeu média mensal de 1774 

passageiros nos meses de junho a novembro em 108 voos mensais.  

- Os voos tiveram como destino as Plataformas SS-11, SS-66, P-16 e Navio 

Tanque Avaré, além de atendimentos pontuais a outras embarcações.  

 

Outros tipos de dados a serem sistematizados serão os relacionados aos 

estaleiros, como por exemplo:  

- Levantamento dos estaleiros utilizados pelos empreendimentos da UO-BS 

localizados na área geográfica da Bacia de Santos; 

- Tipos de serviços prestados por tais estaleiros. 

 

Cabe destacar que os dados de Insumos e Serviços serão os que trarão 

maior dificuldade de obtenção, sendo assim existirá a possibilidade de lacunas 

que poderão ser preenchidas conforme aprimoramento da sistematização destes 

dados.  

 


