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RESUMO 

O presente relatório técnico foi elaborado para apresentar uma análise crítica do 

Sistema de Indicadores Socioambientais no Âmbito da Unidade de Operação, 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás da Bacia de Santos (em anexo), 

resgatando as questões e subsídios fundamentais para sua compreensão. 

O sistema de indicadores em discussão objetiva o entendimento e a mensuração 

das transformações socioambientais relacionadas com as atividades de exploração 

e produção de petróleo e gás em operação na Bacia de Santos, tendo em vista 

gerar subsídios para o seu controle legal e social e para a tomada de decisão afeta 

à maximização dos impactos positivos, prevenção, minimização e compensação 

dos possíveis impactos negativos, bem como apoiar a discussão sobre novos 

empreendimentos 
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1.  INTRODUÇÃO  

Em razão do processo de licenciamento das atividades de exploração e produção 

na área geográfica da bacia de Santos, o IBAMA solicitou à Petrobras, no âmbito 

da caracterização ambiental da bacia de Santos, definida no 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.  

O objetivo desse sistema de monitoramento é possibilitar o entendimento e a 

mensuração das transformações socioambientais relacionadas com as atividades 

de exploração e produção de petróleo e gás ao longo do tempo, tendo em vista 

gerar subsídios para o seu controle legal e social e para a tomada de decisão afeta 

à maximização dos impactos positivos, prevenção, minimização e compensação 

dos possíveis impactos negativos, bem como apoiar à decisão sobre novos 

empreendimentos. 

Embora o monitoramento de impactos de empreendimentos tenha sido descrito 

como um dos conteúdos mínimos do EIA na Resolução CONAMA 01/86, até o 

presente momento os Planos de Monitoramento Ambiental vinham se restringindo 

os impactos aos meios físico e biótico. 

A abordagem das transformações sociais relacionadas ao desenvolvimento de 

atividades produtivas vem ganhando mais espaço no debate acerca de impactos 

ambientais nesse novo ciclo de investimentos produtivos e em infra-estrutura pelo 

qual o país está passando. A percepção da mudança dos modos de vida que esses 

empreendimentos podem ocasionar e o questionamento dos ganhos sociais e 

econômicos obtidos pelas localidades frente às novas demandas enfrentadas por 

esses municípios têm sido uma questão central nesse debate. 

Os grandes empreendimentos, ao trazer dinheiro, atrair pessoas e adaptar a 

logística de parcelas do território às suas necessidades são reconhecidamente 

vetores de transformações sociais e econômicas para os locais em que se 

instalam, mas qualificar e mensurar essas transformações de modo objetivo ainda 

é um grande desafio. 

Muitas questões fundamentais se colocaram e muitas opções tiveram que ser feitas 

ao longo do processo de construção desses indicadores. 

A dificuldade intrínseca no estabelecimento objetivo da relação de causa e efeito 

entre as mudanças ocorridas e a atividade específica de um empreendimento é 

uma dessas questões centrais. Ainda que o sistema seja construído por meio da 
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seleção das variáveis mais afetas à descrição do conceito que pretende 

operacionalizar, as variações observadas nos indicadores não podem ser 

simplesmente creditadas ao fenômeno em monitoramento. Essa questão também 

pode ser traduzida nos termos das diferenças entre o processo de monitoramento e 

o processo de avaliação. Para a efetividade de respostas do sistema de 

monitoramento é importante à realização de estudos e análises mais específicas 

que avaliem dentro do contexto das transformações sociais captadas pelo sistema 

de indicadores quais, como e, em que medida se relacionam com a atividade 

específica do setor para cujo monitoramento de impactos o sistema foi construído. 

Ou, como pontua a OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (2002), os indicadores são “(...) uma ferramenta de avaliação entre 

outras; para captar-se todo o seu sentido, devem ser interpretados de maneira 

científica e política. Devem, com a devida frequência, ser contemplados com outras 

informações qualitativas e científicas, sobretudo para explicar factores que se 

encontram na origem de uma modificação do valor de um indicador que serve de 

base a uma avaliação”. 

É preciso refletir ainda se as referências e os modelos de encadeamento de 

impactos que orientam o nosso olhar, correspondem a atual forma de 

desenvolvimento das atividades de Exploração e Produção de Petróleo, se são 

válidos para o atual estágio da sociedade brasileira e se são válidas para todos os 

tipos de cidades. 

Outro debate relevante, e que se desdobra em uma escolha que deve ser feita ao 

longo desse processo é a opção metodológica entre indicadores analíticos e 

indicadores sintéticos. 1Se, por um lado, um sistema de indicadores analíticos tem 

a vantagem de permitir aos analistas uma visão mais ampla do assunto e permitir 

mais transparência à respeito da informação que está contida no indicador, não se 

pode negar, por outro lado, a facilidade de comunicação que a redução de um 

grande número de dados em um ou poucos índices traz para o processo de difusão 

do indicador como ferramenta de tomada de decisão e controle social. 

Questões relacionadas à confiabilidade das fontes, ausência de fontes, inadequação 

da abrangência geográfica e periodicidade das informações disponíveis são 

exemplos dos desafios e restrições encontradas para a cobertura dos temas 

relevantes para o monitoramento que se propõem. Em razão disso, os dados 

oficiais, como os disponibilizados pelo IBGE, SUS, M.T.E, INEP/MEC, por exemplo, 

                                            

 
1
 Essa discussão será retomada nos capítulos 2, 4 e 7. 
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foram amplamente utilizados, tanto pela sua confiabilidade como pela sua 

abrangência espacial e temporal, que possibilitam tanto a replicação do sistema de 

indicadores para outras áreas como a garantia da continuidade da aplicação ao 

longo do tempo, características fundamentais para o sistema de indicadores que 

está sendo demandado. 

A área de abrangência para a qual esse sistema de indicadores está sendo 

construído é um desafio a parte. Ela corresponde a área de influência das 

atividades de exploração e produção de petróleo na área geográfica da bacia de 

Santos, uma diversa e complexa região que inclui 4 estados, e inclui desde a única 

megacidade costeira brasileira (Rio de Janeiro) e inúmeras metrópoles e capitais 

de importantes estados até áreas com pequena população total e baixa densidade 

populacional, principalmente nas regiões sul dos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Santa Catarina, incluindo, por exemplo, alguns municípios do litoral norte 

de Santa Catarina e do Litoral do Paraná, com menos de 30.000 habitantes e 

menos de 150hab./km2. Neste contexto, o monitoramento multi-escalar também se 

coloca como um desafio e uma possibilidade a ser considerada no processo de 

construção do sistema. 

Os primeiros investimentos em estudos referentes à exploração e produção na 

Bacia de Santos remontam aos anos 70 e, atualmente, a UO-BS possui oito 

plataformas de produção instaladas: Merluza, em operação desde 1993 na costa 

de Praia Grande, produzindo nos campos de Merluza e Lagosta; Mexilhão, 

operando com gás natural desde abril de 2011, no litoral de Caraguatatuba (SP); 

FPSO Cidade de Santos, que produz nos campos Uruguá e Tambaú, na costa do 

Rio de Janeiro, desde 2010; além de cinco navios-plataforma na área do pré-sal: 

FPSO BW Cidade de São Vicente, FPWSO Dynamic Producer, FPSO Cidade de 

Angra dos Reis, FPSO Cidade de São Paulo e FPSO Cidade de Paraty. A 

estimativa é que a Bacia de Santos atinja uma produção de cerca de 1,4 milhão de 

barris de óleo por dia em 2017 e 2,3 milhões de barris de óleo por dia em 2020 

(considerando-se a parcela de produção da Petrobras e dos seus parceiros). 

Segundo o plano de negócios da UO-BS, o total de investimentos previstos para a 

região no período de 2014-2018 é de R$ 94,3 bilhões (UO-BS PETROBRAS- R$ 

69,5 bilhões, totalizando 74% e UO-BS PARCEIROS - R$ 24,8 bilhões, totalizando 

26%). 

A formação de um grupo interno da Petrobras, com a participação do Centro de 

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

Bacia de Santos, com o mandato de formular a estratégia e acompanhar o 

processo de trabalho de construção do sistema de indicadores, foi o primeiro passo 

em direção ao atendimento dessa demanda. 
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Após alguns estudos internos preparatórios foi realizada a formulação de um termo 

de referência para a seleção de um parceiro externo. Esse processo, que incluiu 

universidades, fundações de produção e análise de estatísticas socioeconômicas e 

consultores independentes apontou para a contratação da Associação Science- 

uma associação científica, da sociedade civil, sem fins lucrativos, formada por 

membros do corpo docente e técnico da Escola Nacional de Ciências Estatísticas- 

ENCE. 

Esse documento, que sistematiza esse processo de trabalho, compartilha os 

subsídios fundamentais à sua elaboração, apresenta seus resultados e faz uma 

avaliação crítica de seu processo e resultados, está organizados em sete capítulos. 

A Abordagem Teórica do Conceito de Indicador e o levantamento de marcos 

ordenador compõem o Capítulo 2  desse trabalho. 

Uma discussão do produto inicial definido para a equipe parceira, o Estado da Arte 

do Uso e Aplicação de Indicadores Socioambientais, que contemplou uma revisão 

bibliográfica abrangente, a partir da qual foi construído um quadro de referencial 

metodológico que apoiou enormemente a delimitação do processo metodológico de 

construção desse sistema de indicadores  compõem o Capítulo 3 . 

A Proposição e Discussão metodológica, apresentando o marco ordenador 

escolhido para o sistema de indicadores e as etapas seguidas para seu processo 

de construção estão descrito no Capítulo 4. 
O delineamento do conceito operacionalizado pelo sistema de indicadores, Os 

Impactos Socioeconômicos das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo 

é o tema do Capítulo 5 , que utiliza como referência EIAs, discussões no âmbito da 

Petrobras e revisão bibliográfica do tema.  

O objeto final desse trabalho, a Proposição do Sistema de Indicadores para a 

aplicação piloto é o objetivo do Capítulo 6, (o conjunto de indicadores, tabelas e 

gráficos propostos pela SCIENCE constam em ANEXO). 

Por fim, apresenta-se no Capítulo 7, as Considerações Finais, uma análise crítica 

do sistema de indicadores, discutindo suas potencialidades, limitações, os cenários 

futuros da sua implementação. 
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2. A ABORDAGEM TEÓRICA DO CONCEITO DE INDICADOR 

2.1 -  INDICADOR 

Na literatura, podemos encontrar algumas definições de indicador para iniciar a 

nossa reflexão no que diz respeito à um contorno mais sistemático desse conceito. 

JANNUZZI (2009) define indicador social como uma medida, em geral quantitativa, 

dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para a pesquisa 

acadêmica) ou programático (para a formulação de políticas). Na perspectiva 

programática o autor destaca o papel do indicador, como um instrumento 

operacional para monitoramento da realidade social, para fins de formulação e 

reformulação de políticas públicas. 

Na definição de GALLOPIN (2003) indicador é um signo, ou seja, um indicador é 

algo que representa alguma coisa para alguém. De forma mais concreta, um 

estimador que pode ser visto como sendo uma variável, isto é, uma representação 

operativa da característica, qualidade e da propriedade de um determinado 

sistema. O autor destaca ainda o papel do indicador na apreciação de condições e 

tendências, na avaliação das condições e tendências tendo em vista metas e 

objetivos estabelecidos, e, sobretudo na sinalização precoce de condições e 

tendências futuras.  

O destaque dessas definições é no papel de representação, de substituição que o 

indicador exerce em relação ao fenômeno social que ele operacionaliza. O 

indicador enquanto representação capaz de captar aspectos mensuráveis que 

podem se relacionar com uma dimensão maior da realidade a qual se deseja fazer 

inferências. 

De acordo com PARTIDÁRIO, citado em GUERREIRO, 2004, os indicadores 

representam um compromisso entre a exatidão científica e a necessidade de 

informação concisa (simplificação e síntese) e podem, também, ser considerados 

como um instrumento imprescindível para o processo de monitoramento e de 

avaliação de objetivos e metas a serem atingidos.  

Segundo BIOASSESS (2000), na sua acepção mais geral, um indicador deve 

mostrar relevância para a sociedade e para as políticas, deve ser possível de 

comunicar e fácil de compreender tanto pelos tomadores de decisão como pelo 

público, deve refletir cientificamente o estado da arte e deve ser eficiente e sensível 

a prováveis e possíveis mudanças.  
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JANNUZZI, (2009), explicita ainda, as etapas para a construção de um sistema de 

indicadores. São elas: 

• Definição operacional do conceito abstrato ou temática a que se refere o 

sistema em questão, elaborada a partir do interesse teórico ou 

programático referido; 

• Especificação das dimensões, das diferentes formas de interpretação ou 

abordagem do mesmo, tornando-o um objeto específico, claro e passível 

de ser indicado de forma quantitativa; 

• Obtenção das estatísticas públicas pertinentes, provenientes de Censos 

Demográficos, pesquisas amostrais, cadastros públicos; 

• Através da combinação orientada das estatísticas disponíveis 

computam-se os indicadores, compondo um Sistema de Indicadores 

Sociais, que traduz em termos mais tangíveis o conceito abstrato 

inicialmente idealizado. 

 

O esquema, a seguir, elaborado por JANNUZZI (2009), sintetiza o “Processo de 

agregação do valor informacional no indicador”, no qual é explicitado o conteúdo da 

informação disponível no indicador como diferença entre indicador e estatísticas 

públicas, sua matéria prima. 

 

Figura 1: Processo de agregação do valor informacional no indicador 

 

 

 

Fonte: JANNUZZI, 2009 

 

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. Segundo JANUZZI, 

2003, (também citado no TR do PCR-BS -TR CGPEG/IBAMA 001/08)  a seleção 

de um indicador deve ser pautada pela avaliação de suas propriedades.  

Destaca-se, sucintamente: 
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• 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 do dado 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; 

• 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. 

 

JANNUZI (2009) enfatiza que nenhum indicador é capaz de apresentar, 

simultaneamente, as características perfeitas, em cada uma das propriedades, a 

ponto de ser facilmente eleito para representar cada uma das categorias da análise 

da realidade social. 

A seleção do indicador implica, então, num processo de escolha, caso a caso, 

pautado pelas suas propriedades frente à representação do aspecto social em 

questão, ressaltando aí sua relevância, factibilidade, e periodicidade . 

É importante observar as diferenças entre os indicadores no que tange à sua forma 

de construção, natureza do que está sendo indicado e objetivo, pois elas se 

refletem em suas propriedades e no grau de adequação que aquela informação 

tem como indicador para o aspecto da realidade social que se pretende fazer 

inferências. 
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Segundo JANNUZI (2009), existem vários critérios para se classificar os 

indicadores e vamos, de acordo com a importância na continuidade do trabalho 

apenas citar alguns e caracterizar, simplificadamente outros: 

Os indicadores podem ser classificados quanto: 

• às áreas temáticas a que se referem: como saúde, educação, etc;  

•  às áreas temáticas agregadas a que se referem: como os Sistemas de 

Indicadores Sociais ou Sistemas de Indicadores Ambientais;  

•  à forma de construção de suas medidas em: 

o objetivos/quantitativos -se referem à ocorrências concretas, ou 

entes empíricos da realidade social, construídos à partir das 

estatísticas públicas,  

o subjetivos/qualitativos- medida construída à partir da avaliação 

dos indivíduos ou especialistas com relação diferentes aspectos 

da realidade, levantadas em pesquisa de opinião pública ou 

grupos de discussão. O autor ressalta que “devido à essas 

diferenças conceituais, indicadores subjetivos e objetivos 

referidos à mesma dimensão social podem não apontar as 

mesmas tendências quanto ao grau de uso de juízo de 

valor/critérios normativos em relação à realidade social estudada” 

•  ao grau em que são imbuídos de juízo de valor/critérios normativos em 

relação à dimensão social estudada:  

o descritivos- apenas descrevem características e aspectos da 

realidade empírica, como taxa de mortalidade infantil . 

o normativos- demandam, para a sua construção uma série de 

decisões metodológicas normativas como o indicador de 

proporção de pobres, por exemplo, no qual a decisão da definição 

de “linha de pobreza” demanda a definição anterior de qual o 

consumo necessário de calorias/dia; composição da cesta básica 

de produtos, entre outros. 

• à complexidade metodológica /e/ou quantidade de informação usada na 

sua construção: 

o Simples: construídos a partir de uma estatística social específica; 

o Composto: são elaborados mediante a combinação de mais de 

um indicador, (índice) como, por exemplo, o IDH. 

 
O autor ressalta que, embora costuma-se enfatizar a simplicidade dos índices para 

avaliações gerais de bem estar e priorização de recursos nas políticas públicas, 
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essa operação, por outro lado, pode incorrer em perda crescente de validade e 

transparência . 

•  à natureza do que está sendo indicado, especialmente no que é afeto 

ao ciclo de implementação de uma política pública, o autor classifica os 

indicadores em: 

o Indicadores-insumo: está relacionado à disponibilidade de 

recursos (humanos, financeiros, equipamentos) para o fim 

aferido. (Ex: médicos/habitantes) 

o Indicadores-processo: são medidas intermediárias que permitem 

quantificar a disponibilidade efetiva/uso desses recursos.(Ex: 

consultas pediátricas/criança). 

o Indicadores-produto: referem-se às dimensões empíricas da 

realidade social. Podem relatar as condições de vida.(Ex: 

esperança de vida ao nascer.) 

• ao ciclo de avaliação, ( de uma política pública) o autor classifica os 

indicadores de acordo com três aspectos: 

o Indicadores para avaliação de eficiência dos recursos 

empregados: menor relação custo-benefício possível, a fim de 

otimizar o recurso alocado; 

o Indicadores para avaliação de eficácia no cumprimento das 

metas: grau de resposta no cumprimento de seus objetivos e 

metas; 

o Efetividade social do programa: refere-se aos efeitos positivos, 

gerados no ambiente externo à intervenção do respectivo 

programa. 

 

2.2 -  MARCO ORDENADOR  

Os indicadores também podem ser classificados a partir da ótica da sua função no 

âmbito de um marco ordenador para um sistema de indicadores. 

O marco ordenador pode ser definido como um eixo de organização a partir do qual 

os indicadores ganham maior coerência e interpretabilidade na análise do 

fenômeno para o qual o conjunto de indicadores foi definido. 

 

Segundo NETO, 2006,  
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“um marco ordenador pode ser uma simples proposta de classificação dos 

indicadores segundo temas e sub temas, ou estar intimamente relacionado a uma 

concepção teórica específica sobre o fenômeno estudado, facilitando assim a 

interpretação destes indicadores dentro da lógica e dos paradigmas próprios desta 

concepção. Nesta situação, o marco ordenador como que ganha um novo status, 

passando a ser reconhecido como um marco conceitual”. 

 

Segue, uma breve descrição de alguns marcos ordenadores, apoiada na 

sistematização de Gallopin 2004, citada por NETO, 2006, selecionados em função 

da relevância para o processo de trabalho: 

 

• Proposta do ‘Grupo Balaton’ (MEADOWS, 1998). 

o A proposta do ‘Grupo Balaton’ (Donella Meadows e outros), 

baseado no ‘Triangulo de Daly’, [propõe] indicadores que 

mostrem: 

� a capacidade com que as metas finais atingem a todos;  

� a eficiência em que os meios decisivos se traduzem nas 

metas finais e  

� a sustentabilidade do uso de meios decisivos (NETO, 2006 

apud INDICADORES..., 2004:14). 

 

Esquema de representação da proposta: 

  

Figura 2: Representação gráfica da proposta de marco conceitual do Grupo Balaton 
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Fonte: NETO, 2006, apud GALLOPIN, 2003 

 

 

 

• Esquema Bossel (BOSSEL, 1999): 

 

o O esquema Bossel, que distingue seis subsistemas (de 

desenvolvimento individual,de infra-estrutura, de governo, 

econômico, social e ambiental) e utiliza a teoria de ‘orientadores’ 

(necessidades fundamentais do sistema), no qual os indicadores 

devem informar a viabilidade do sistema ou subsistema e como 

cada subsistema contribui para viabilidade dos outros 

subsistemas. (NETO, 2006 apud INDICADORES...,2004:14) 

 

Segue esquema de representação desta proposta: 

 

Figura 3: Representação Gráfica do Esquema Bossel 

 

 

 

Fonte: NETO, 2006, apud GALLOPIN, 2003 
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• Modelo Monet da Suíça (ALTWEGG; ROTH; SCHELLER, 2004) 

 

o O modelo Monet da Suíça, que é um modelo de estoques e 

fluxos. As principais categorias são: a) grau de satisfação das 

necessidades; b) estado e variação dos recursos (capital); c) uso 

e modificação do capital ntradas/saídas); d) critérios deeficiência 

e desigualdade; e e) respostas sociais e políticas. 

(INDICADORES...,2004:14). 

 

Sua representação gráfica é dada por: 

 

Figura 4 – Representação gráfica do modelo Monet. 

 

 

 

Fonte: NETO, 2006, apud GALLOPIN, 2003 

 

 

• O Sistema Sócio Ecológico Total, da CEPAL 

 

o O Sistema Sócio Ecológico Total, da CEPAL, que distingue em 

quatro subsistemas fundamentais, as dimensões econômica, 

social, ambiental e institucional, compostos por indicadores de 

desempenho e sustentabilidade, e também propõe indicadores de 

fluxos entre os subsistemas. Coletivamente, os indicadores 

provêm informações sobre evolução do desempenho, da 
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eficiência, da sustentabilidade e dos fluxos físicos e de 

informação entre os subsistemas. (INDICADORES..., 2004:14). 

 

Figura 5 – Representação gráfica do modelo Sócio Ecológico Total, da CEPAL. 

 

 

      Fonte: NETO, 2006, apud GALLOPIN, 2003 

 

• Marco Ordenador Pressão-Estado-Resposta (PER) 

o O marco ordenador conhecido como PER foi originalmente 

adotado pela OCDE para organizar suas estatísticas ambientais 

(OCDE, 2002). Segundo esse modelo, as estatísticas e 

indicadores relativos a cada tema de um sistema de indicadores 

são divididos em três categorias: pressão, estado, resposta. 
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� pressão: esses indicadores apresentam as pressões que 

as atividades humanas exercem sobre o meio ambiente 

� estado: são os indicadores que expressam as condições 

do meio ambiente tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos; o objetivo final da política é melhorar esses 

indicadores.  

� resposta: os indicadores de resposta mostram a reação da 

sociedade às mudanças das condições ambientais; são as 

medidas tomadas para diminuir ou anular as pressões 

ambientais para com isso melhorar o estado do meio 

ambiente.  

 

o Existem três variantes do modelo PER, que são: FER, PEIR e 

FPIER.  

� A FER substitui a pressão pela força motriz (F) e foi 

adotada pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável 

das Nações Unidas em 1995. Força Motriz: Representa o 

que está por trás das pressões, são as atividades humanas 

que podem provocam impacto sobre o meio ambiente. 

Podem também expressar processos mais amplos como 

crescimento demográfico e urbanização. 

� O modelo PEIR inclui o impacto (I) no PER e é utilizado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – 

UNEP.  

� O modelo FPIER nada mais é do que a inclusão da força 

motriz (F) e do impacto (I) no PER. Na categoria impacto: 

estão os indicadores que medem as consequências da 

degradação ambiental sobre o homem e seu entorno.  
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Figura 6: Representação gráfica do modelo Pressão-Estado-Resposta- PER 

 

 

 

Fonte: PNUMA, 2002. 

 

 

Figura 7: Representação gráfica do modelo Pressão-Estado-Impacto-Resposta- 

PEIR 

 

 

 

Fonte: IBAMA 
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Finalizando as contribuições desenhadas para esse capítulo, destaca-se ainda que, 

o processo de construção de um sistema de indicadores pode ser também 

problematizado à luz do nível de participação social envolvida. Segundo essa 

perspectiva eles podem ser do tipo "top down", quando conduzidas por 

especialistas ou "bottom up" localmente conduzido. Na seleção de estudos de caso 

que compõem o próximo capítulo serão descritos exemplos de ambos os casos. 

A literatura recomenda uma combinação das duas abordagens com o objetivo de 

usar de maneira eficaz e eficiente o conhecimento científico disponível, abordando 

simultaneamente um contexto específico e as prioridades das comunidades dentro 

de uma área determinada. 
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3. O ESTADO DA ARTE NO USO E APLICAÇÃO DE INDICADOR ES 

SOCIOAMBIENTAIS  

Tendo como objetivo a construção de um quadro referencial no campo do uso e 

aplicação de indicadores socioambientais, foi realizado levantamento e discussão 

bibliográfica de trabalhos que formam um quadro dos avanços, das possibilidades 

e das limitações atuais no campo do desenvolvimento de sistemas de indicadores. 

Esse estado da arte contempla tanto propostas de sistema de indicadores como 

discussões teóricas sobre propostas, tanto no uso de indicadores para 

monitoramento de transformações decorrentes da implantação de atividades 

produtivas, quanto outras, de ordem mais geral, de monitoramento de 

desenvolvimento sustentável. 

Nesse capítulo propomos a discussão das contribuições centrais de cada um dos 

trabalhos que integram esse estado da arte.  

 O estudo Monitoring Social and economic impacts of forestry: Recommended 

indicators for monitoring social and economic impacts of forestry over time in 

Australia (Monitoramento dos impactos sociais e econômicos da silvicultura: 

indicadores recomendados para o monitoramento dos impactos sociais e 

econômicos da silvicultura ao longo do tempo na Austrália) - Junho de 2008. J. 

Schirmer, E. Locton and A. Campbell-Wilson objetiva fornecer recomendação de 

indicadores que possam ser utilizados para monitorar os impactos sociais e 

econômicos da silvicultura na Austrália por um longo período de tempo. 

Este estudo foi incluído na análise, pois é um exemplo de indicadores sociais e 

econômicos desenvolvidos para o setor produtivo, que foca no monitoramento dos 

impactos decorrentes das atividades do setor florestal na Austrália, um dos países 

pioneiros nas discussões acerca desse setor. 

Os quatro tipos de indicadores para o setor florestal, identificados no estudo (e que 

descrevem características chave da indústria florestal: os impactos da indústria 

florestal na comunidade em geral, os impactos da indústria florestal em sua mão de 

obra, e os impactos da indústria florestal em povos indígenas), permitem o 

monitoramento consistente de alguns importantes aspectos sociais e econômicos 

da silvicultura na Austrália, através de abordagens de baixo custo.  

Esse sistema de indicadores é um referencial importante para o desenvolvimento 

dos indicadores socioambientais em construção pela PETROBRAS, uma vez que 

descreve um caso que tem similaridade com seus objetivos e descreve um 

processo que também poderia ser utilizado para a construção do seu sistema: a 

identificação e priorização de impactos sociais já descritos anteriormente e uma 
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análise detalhada das questões que devem ser levadas em conta na escolha dos 

indicadores potenciais para mensurar as possíveis transformações. Percebemos 

que diante de diversas questões, que refletem critérios importantes já apontados, 

desde validade e especificidade até a possibilidade real de obter determinados 

indicadores em escalas específicas e custos de levantamento que impactam a 

factibilidade da coleta do indicador, são apontadas alternativas que consideram o 

uso de dados já coletados pelo sistema estatístico oficial bem como outros 

registros administrativos já coletados regularmente por diversas esferas do governo 

e outras instituições. 

No entanto, como esperado, esses indicadores apresentam limitações. Destaca-se, 

entre elas, a complexa e ainda não resolvida questão da especificidade da relação 

entre as transformações sociais e as atividades de um setor específico, que 

também podem ser traduzida nas diferenças entre o processo de monitoramento e 

o processo de avaliação. Para a efetividade de respostas do sistema de 

monitoramento é importante, estudos e análises mais específicas que avaliem, 

dentro do contexto das transformações sociais captadas pelo sistema de 

indicadores quais, como, e, em que medida se relacionam com a atividade 

específica do setor para cujo monitoramento de impactos o sistema foi construído. 

O trabalho Indicadores de Juruti – para onde caminha o desenvo lvimento do 

município  realizado pela: FGV com apoio da Apoio: Alcoa, 2009, apresenta a 

Construção de um sistema de indicadores para o monitoramento das 

transformações sociais, ambientais e econômicas de Juriti2 e região após a 

implantação de um projeto de exploração de bauxita pela Alcoa, em 2005. 

A criação de um sistema de indicadores foi pensada no contexto de um modelo de 

desenvolvimento local de longo prazo com a formação de um fundo de apoio a 

projetos de desenvolvimento local. 

O principal aporte metodológico que a experiência traz é o da importância da 

participação comunitária na construção do sistema de indicadores. Como uma 

ferramenta de controle social espera-se que ela tenha um uso mais efetivo se for 

aderente à forma como as comunidades vivenciam essas transformações. 

                                            

 
2
 Localizada no extremo oeste do Pará, à margem direita do rio Amazonas 
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É importante ressaltar que, diferentemente do sistema de indicadores que está 

sendo construído pela Petrobras, o sistema de indicadores Juriti tem uma 

abrangência reduzida, e, consequentemente pode contar com estratégias mais 

simples para a coleta de dados, como a caderneta de acompanhamento individual 

para a anotação e as oficinas de coleta de dados. Ainda assim, as últimas 

informações à respeito da implantação desse sistema ressaltam as dificuldades 

para coletar e manter atualizadas as informações para as quais não há dados 

oficiais disponíveis. 

Para finalizar, as observações que a FGV faz, a partir da sua experiência em Juriti, 

sobre a especial fragilidade e susceptibilidade à transformações significativas em 

face de novos empreendimentos, serve para muitos pequenos municípios 

brasileiros, e é uma questão fundamental para ser observada tanto no processo de 

desenvolvimento de um sistema de indicadores quanto no processo de gestão 

social da implantação desses novos empreendimentos, não apenas para minimizar 

danos, como também para aproveitar oportunidades que as mudanças podem 

trazer.  

“Por exemplo, apesar das medidas mitigadoras e compensatórias adotadas pela 

legislação brasileira, as demandas sociais e ambientais geradas pela implantação 

do empreendimento não são supridas a tempo pelo Estado. O aumento da receita 

tributária em decorrência da chegada do empreendedor não chega aos cofres 

públicos em prazo adequado para fazer frente às demandas imediatas, nas áreas 

de saúde, saneamento e assistência social. Assim, por questões de ordem física e 

financeira, surge um intervalo de tempo de desassistência social, que muitas vezes 

demandam intervenção do empreendedor. A principal reflexão é que se torna 

fundamental que a instalação de grandes empreendimentos na Amazônia seja 

acompanhada de políticas públicas que efetivamente estruturem a região”3. 

Em 2004 foi realizado o Workshop sobre pesquisas socioeconômicas para a 

Região da Plataforma Continental Exterior (OCS) do Golfo do México , com o 

objetivo de avaliar e discutir criticamente a produção socioeconômica do Minerals 

Management Service –MMS tendo em vista avaliar as direções futuras do 

programa e fornecer orientações para estudos de planejamento no horizonte de 5 

anos. 

Esse workshop foi organizado a partir da definição de grandes eixos orientadores, 

divididos por sessões com objetivos específicos para a discussão. 

                                            

 
3 http://www.fgv.br/ces/juruti/sistema 
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Esse trabalho não foca na identificação dos indicadores, mas traz subsídios 

importantes para refletir sobre a seleção e priorização de temas para o 

monitoramento. 

Essa síntese focou em dois eixos para os quais há ainda uma grande dificuldade 

de monitoramento no Brasil por falta de coleta de dados básicos que auxiliem na 

construção de indicadores: o conhecimento dos impactos na escala comunitária e 

os efeitos dos novos empreendimentos sobre a cultura e modo de vida das 

populações locais. 

Essa discussão, que também representa uma nova fronteira para a pesquisa 

socioeconômica do MMS, traz apontamentos fundamentais para a experiência de 

construção de um sistema de indicadores. A grande questão que se coloca é como 

se comportam os impactos positivos e negativos que observamos para uma escala 

maior, como o município, para escalas de análise menores, como as comunidades, 

ou mais especificamente: 

• como a resiliência diferenciada entre as comunidades interfere na 

adaptação às transformações socioeconômicas? 

• como ocorre a apropriação dos recursos gerados pelo desenvolvimento 

offshore do petróleo em distintos grupos e comunidades? 

• quais os impactos sobre os modos de vida anteriores à chegada da nova 

atividade econômica? 

Ainda que não seja possível construir as respostas para essas questões agora, e 

ainda que tenhamos uma fronteira bem maior para explorar com os dados 

atualmente disponíveis, é importante apontá-las, tanto na sua necessidade de 

monitoramento quanto como lacuna na coleta de informações e pesquisas básicas. 

O artigo Social impact assessment and offshore oil and gas i n the Gulf of 

Mexico (Avaliação do impacto social e o petróleo e gás offshore no Golfo do 

México) - Harry Luton e Rodney E. Cluck, (Anexo1, 3.4) é um estudo referido pelo 

documento final do workshop do MMS, discutido anteriormente e aborda a validade 

do modelo de avaliação de efeitos socioeconômicos (SIA clássico) para a 

visualização dos efeitos sociais e econômicos do desenvolvimento da indústria de 

petróleo no Golfo do México. 

O autor resgata o contexto, em que foram desenvolvidas as metodologias do SIA 

clássico, desde tipos de empreendimentos que estavam sendo analisados até 

preocupações que norteavam essas avaliações na época e comparou à lógica de 

determinação de impactos que está por traz desse modelo da lógica de 

determinação de impactos construído à partir da realidade do desenvolvimento das 

atividades de Petróleo no Golfo do México. 
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As contribuições mais importantes desse estudo, sob a ótica da construção do 

sistema de monitoramento que este estado da arte suporta, é a reflexão a respeito 

dos modelos que definem o encadeamento dos impactos e, consequentemente a 

influência restritiva que eles podem ter sobre os temas abordados pelo sistema de 

monitoramento num caminho que pode ser descolado da realidade da dinâmica 

atual da atividade, se esse modelo não tiver bases sólidas nessa realidade; e a 

reflexão acerca da visualização dos impactos em escalas distintas, enfatizando que 

a lógica de que modelo para impactos comunitários e locais podem não ser efetivos 

para a visualização dos impactos em escalas mais regionais, também é válido para 

o processo de monitoramento. 

Levando em conta que diferentes tipos de impactos podem ser visualizados em 

escalas distintas, é importante avaliar qual a escala prioritária e factível para o 

acompanhamento de cada tipo de impacto, pensando na possibilidade de uma 

estratégia de monitoramento multi-escalar. 

Também é importante refletir sobre a possibilidade de estratégias de 

monitoramento que sejam mais abrangentes do que os impactos hoje conhecidos 

para que haja uma maior possibilidade de cobertura dos possíveis impactos ao 

longo do tempo. 

Por fim, no contexto da Bacia de Santos, é fundamental pensar no desafio que é 

traçar uma linha de base e isolar os efeitos da indústria do petróleo para municípios 

já bastante urbanos e industrializados como alguns que compõem a área de 

abrangência desse sistema de indicadores. 

O Sistema de  Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil , é a 

atualização do sistema de indicadores lançado em 2002 pelo IBGE, com o objetivo 

de possibilitar o acompanhamento dos avanços e fragilidades do Brasil nas 

dimensões ambiental, social, econômica e institucional. Tem seus princípios e 

metodologia baseado da OCDE.- Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico. 

Para a dimensão ambiental foram apresentados os temas: atmosfera, terra, água 

doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade, saneamento. Na 

dimensão social foram selecionados os temas população, trabalho e rendimento, e 

saúde. Na dimensão institucional foram selecionados os temas quadro institucional 

e capacidade institucional. 

Os indicadores produzidos pelo IBGE servem de parâmetros para o 

desenvolvimento e aprofundamento de indicadores locais. Além da consistência e 

transparência metodológica, outros fatores positivos devem ser observados, tais 

como: a confiabilidade dos dados; a cobertura territorial; a comunicabilidade. 
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Entretanto, limitações ocorrem, detectadas pelo próprio IBGE, no que se refere 

a métodos de análise de instituições que tratam das questões ambientais nos 

diferentes estados da federação. 

Outro fator que deve ser considerado é a periodicidade de divulgação desses 

indicadores a nível nacional, que poderia ser considerado como ponto negativo. 

Porém, consideramos que avaliações anuais poderiam ser feitas pelos estados, 

inclusive o monitoramento dos indicadores, visando a subsidiar estados e 

municípios na adoção de políticas e gerenciamento mais eficientes e eficazes, dos 

seus espaços territoriais. 

Foi considerado especialmente relevante para o sistema de indicadores em 

construção pela Petrobras os indicadores de balneabilidade, oferta de serviços 

básicos (saúde), consumo de energia per capta, gastos em pesquisa e 

desenvolvimento. 

O indicador balneabilidade expressa a qualidade da água para fins de recreação de 

contato primário em algumas praias do litoral brasileiro em um determinado período 

de tempo. O banho de mar é uma das formas mais difundidas de lazer entre a 

população brasileira, sustentando a atividade turística no litoral. O contato com 

águas contaminadas por esgoto pode disseminar doenças entre a população, tais 

como gastroenterite, verminoses, doenças de pele e até doenças mais graves de 

origem hídrica, como hepatite, cólera e febre tifoide. Além disto, a poluição de 

águas costeiras atinge os ambientes estuarinos, como os manguezais, afetando 

também a atividade pesqueira. 

É importante destacar que as comparações entre os resultados de balneabilidade 

têm de ser efetuadas levando-se em conta que cada órgão ambiental adota 

intensidades de amostragem (espacial e temporal) diferenciadas, além de haver 

variações nos métodos de análise microbiológica. 

 

O indicador oferta de serviços básicos (saúde) expressa a disponibilidade, na área 

de saúde, de recursos humanos (empregos médicos) e equipamentos físicos 

(estabelecimentos de saúde e leitos hospitalares) para a população residente. 
Este indicador é relevante por expressar a oferta de infraestrutura básica de serviços de 

saúde e, consequentemente, o potencial de acesso aos mesmos por parte da população. O 

tema do déficit das infra-estruturas públicas e sociais têm aparecido constantemente nas 

avaliações de impacto de empreendimentos e precisa ser monitorado para que se entenda 

sua real dimensão. 

É importante destacar ainda que apesar dos avanços nas condições de saúde em muitos 

países, expressos pela redução das taxas de mortalidade e pelo aumento da esperança de 



  

________________________________________________________________________________

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello 27/252 

 

vida, há um imenso desafio a ser enfrentado na área de saúde. O acesso universal aos 

serviços de saúde é condição para a conquista e manutenção da qualidade de vida da 

população. 

O indicador consumo de energia per capta  expressa o consumo final anual de 

energia por habitante em um determinado território. 

O consumo de energia per capita costuma ser associado ao grau de 

desenvolvimento de um país. Embora a produção, o consumo e os subprodutos 

resultantes da oferta de energia exercem pressões sobre o meio ambiente e os 

recursos naturais, é importante ressaltar que nos países em desenvolvimento o 

consumo per capita situa-se na faixa da sexta parte daquele verificado nos mais 

industrializados.  

 

O indicador gastos em pesquisa e desenvolvimento expressa o esforço nacional 

dedicado ao setor de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, medido pelos 

investimentos públicos e privados. 

 

 No caso do sistema de indicadores em desenvolvimento, pela sua natureza, seria 

apropriado que fosse construído indicador com os dados de investimento da 

Petrobras nesse setor numa escala de análise compatível com a abrangência 

regional desse tipo de investimento  

O trabalho Socioeconomic Indicators for Watersheds with applic ation in 

Mariposa County, California  (Indicadores Socioeconômicos para Bacias 

Hidrográficas com aplicação na Região de Mariposa, Califórnia)- Novembro de 

2010. Ann Moote e Jonathan Kusel), objetiva desenvolver e calcular medidas e 

indicadores para avaliar os atributos socioeconômicos de bacias hidrográficas na 

Califórnia. Essa abordagem relativa à bacias visa estimular os administradores e 

donos de terras a trabalhar em conjunto para lidar com questões ambientais, que 

muitas vezes ultrapassam fronteiras políticas. Trata –se de um projeto pioneiro, uma 

vez que é o único no campo de bacias hidrográficas que foca exclusivamente em 

indicadores sociais e econômicos.  

O projeto propõe alguns temas, indicadores e medidas que podem servir de 

referência para o sistema de monitoramento em desenvolvimento pela Petrobras, 

como os indicadores e medidas relativos ao tema renda e empobrecimento e 

vitalidade econômica.  

Destaca-se, ainda, as considerações sobre a interpretação da evolução dos 

indicadores ao longo do tempo: os fatores explicativos da tendência e quebra de 

tendência na evolução dos indicadores não estão necessariamente restritos ao 
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nível da coleta e representatividade; mesmo quando são colhidos para o nível local, 

não podem prescindir de um olhar sobre a influência regional, nacional e de 

mercados globais na análise da sua evolução. 

Essa questão chama atenção ainda para a importância da interpretação e 

avaliação. Num sistema construído para monitorar as alterações relativas à 

expansão e implantação das atividades de exploração e produção de petróleo, é 

importante destacar que, mesmo com a escolha dos temas e indicadores 

potencialmente mais sensíveis à implantação dessas atividades, a variação dos 

indicadores, por si só, não pode ser atribuída à essas atividades. É imprescindível 

o instrumento de avaliação para contextualizar o ambiente e as influências 

estruturais e contextuais, nas diversas escalas, que podem estar interferindo na 

evolução dos indicadores. 

O documento A Review of Social Indicators for Land Use Planning  in British 

Columbia (Uma revisão de indicadores sociais para o planejamento de uso da 

terra em British Columbia) - Agosto de 2007. Dr. Shawn Morford, Benchmark 

Consulting,  objetiva analisar o conjunto de indicadores utilizados nas Avaliações 

Econômicas e Ambientais –SEEAs, integrantes do Plano de Uso da Terra (política 

de gestão territorial) e documentos relacionados para avaliar a adequação dos 

indicadores para mensurar a mudança social como resultado de um planejamento 

do uso da terra e discutir a sua utilização à luz do crescente número de pesquisas 

sobre indicadores sociais. 

• A metodologia do trabalho envolveu três etapas distintas: a revisão dos 

SEEAs e documentos relacionados para identificar tendências e lacunas 

em indicadores sociais utilizados no planejamento de uso da terra; a 

realização de uma pesquisa bibliográfica sobre os indicadores sociais, 

índices sociais, e quadros de indicadores utilizados em aplicações 

semelhantes em outras jurisdições; a realização de entrevistas com 

especialistas para identificar outros indicadores, índices e modelos com 

bases teóricas e relações com o planejamento do uso da terra; e o 

desenvolvimento de um modelo lógico com o objetivo de mostrar as 

relações entre os indicadores relacionados aos impactos sociais do 

planejamento do uso da terra aos da mudança do uso da terra. 

 

Foram considerados temas relevantes para o monitoramento o capital humano, o 

capital social, a vitalidade civil, a saúde física e mental e a recreação, ainda foi 

destacada a importância de selecionar indicadores de processo. Os especialistas 

recomendaram que os planejadores escolhessem os indicadores que se 
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encaixassem dentro de um dos modelos ao invés de escolherem indicadores “ad 

hoc”. 

 A ideia é que o uso de um modelo com base teórica forneceria mais confiança e 

solidez para os indicadores, seja qual fosse o modelo escolhido. 

Destaca-se, ainda, que o estudo aponta várias áreas e indicadores prioritários para 

o monitoramento, mas não avança muito na metodologia para a obtenção das 

informações necessárias para a construção dos indicadores. 

A maioria deles se utiliza de informações que não são regularmente coletadas no 

Brasil. 

O documento Development of Social Indicators for Fishing Commun ities of the 

Southeast: Measures of Dependence, Vulnerability, R esilience, and 

Gentrification  (Desenvolvimento de indicadores sociais para as comunidades 

pesqueiras do Sudeste (EUA): medidas de dependência, vulnerabilidade, 

resiliência e valorização) – Março de 2010.Frank C. Helies, Judy L. Jamison, Dr. 

Steve Jacob, Dr. Priscilla Weeks, Dr. Benjamin Blount. Gulf & South Atlantic 

Fisheries Foundation, Inc., objetiva contribuir para o desenvolvimento de métodos 

confiáveis para a construção de indicadores sociais de resiliência e de 

vulnerabilidade para o monitoramento da sustentabilidade e bem-estar das 

comunidades pesqueiras, identificando as potenciais ameaças a essas 

comunidades do Atlântico Sul e Golfo do México. 

O desenho metodológico do projeto incluiu a identificação dos dados e indicadores 

sociais apropriados para a construção de índices de impacto social para as 

comunidades pesqueiras; o desenvolvimento de um conjunto de índices para 

auxiliar na medição dos impactos sociais a nível da comunidade; a organização 

desses índices em um sistema de informação; a realização de estudo detalhado 

sobre a dependência, a resiliência, a vulnerabilidade e a sustentabilidade nas 11 

comunidades selecionadas 

Um conjunto de indicadores propostos para o monitoramento de comunidades 

pesqueiras é uma referência fundamental para o sistema de indicadores que está 

sendo construído pela Petrobras dada a relevância que o monitoramento das 

atividades pesqueiras têm atingido nos últimos anos para esse setor. 

Destaca-se a opção do trabalho pelos indicadores sintéticos, medida que têm 

tantos prós como contras. A favor dos indicadores sintéticos estão a facilidade da 

comunicação e a possibilidade de resumir um grande elenco de dados num 

conjunto mais conciso de informações relevantes, mas também é preciso ponderar 

que a perda da rastreabilidade da evolução de cada um dos indicadores que 

compõem o índice pode mascarar informações relevantes à respeito temas 

monitorados. 
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Quanto aos bancos de dados que foram utilizados para a construção dos índices, é 

importante salientar que, conjuntos importantes de dados não tem correlatos nas 

fontes de informações brasileiras. 

Por fim, também é relevante apontar a orientação do sistema de indicadores em 

trabalhar com os conceitos de resiliência e vulnerabilidade para a caracterização e 

monitoramento das comunidades pesqueiras. 

O artigo Frameworks for assessing community sustainability: A synthesis of 

current research in British Columbia , (Modelos para avaliar a sustentabilidade 

da comunidade: uma síntese da atual pesquisa em British Columbia) - 2004. N. A. 

MacKendrick e J. R. Parkins, descreve e analisa cinco projetos de pesquisa com 

foco na identificação de indicadores de sustentabilidade para a comunidade rural 

de Britich Columbia, no Canadá, destacando a sua abordagem geral, variáveis e 

indicadores e identificando como esses modelos podem ser combinados para 

desenvolver uma abordagem de síntese aplicável a outras regiões. Foram 

analisados os trabalhos Avaliação do Bem Estar, Robert Prescott-Alen (ainda em 

andamento na época da publicação), Projeto Nova Economia Rural, Bill Reimer, 

Projeto Comunidades Resilientes, Ralph Mattews, Sustentabilidade das 

Comunidades Humanas, John Parkins, Visualização da Paisagem e Manejo 

Visível, Stephen Sheppard e uma abordagem de síntese é desenvolvida 

combinando elementos de todos os cinco projetos. 

A premissa dos estudos analisados e desse modelo de síntese é que uma 

comunidade sustentável é aquela que se esforça para manter uma economia, 

sociedade e meio ambiente saudáveis e prósperos, se adapta e responde a 

pressões e oportunidades externas e internas, fornece uma alta qualidade de vida 

para os residentes e persiste ao longo do tempo. 

Do ponto de vista da abrangência e da capacidade de responder às questões que 

suscita é importante destacar primeiramente, que certos temas, como os valores 

culturais, não são cobertos, principalmente por terem recebido uma atenção 

limitada na literatura de sustentabilidade existente.  

A centralidade das características das comunidades na capacidade de resposta à 

choques externos/transformações é a contribuição mais interessante que esse 

conjunto de trabalhos pode trazer para o desenvolvimento do sistema de 

indicadores da Petrobras. 

No caso desses trabalhos, as capacidades e a resiliência são as características 

que determinam como as transformações são absorvidas e respondidas pelas 

comunidades. O desdobramento desses conceitos em tipos de capacidades e 

determinantes dessas capacidades, bem como os exemplos de indicadores de 

dados compõem uma referência importante. O conceito que tem sido mais usado 
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nos sistemas de indicadores brasileiros e dialogam com esses abordagem é a 

vulneralidade, que por definição é o contrário da resiliência.  

O artigo Indicators of Social, Economic, and Cultural Cumula tive Effects 

Resulting from Petroleum Development in Alaska: A R eview  (Indicadores de 

efeitos cumulativos sociais, econômicos e culturais, que resultam do 

desenvolvimento do petróleo no Alasca: uma Revisão) – Janeiro de 2006. Jack 

Kruse, Professor Emeritus, University of Alaska, descreve, analisa e discute a 

concepção e implementação de pesquisas destinadas a prever ou controlar 

mudanças sociais, econômicas e culturais cumulativas associadas ao 

desenvolvimento petrolífero no Alasca, descrevendo os indicadores e abordagens 

metodológicas e destacando as conquistas e limitações do desenvolvimento e uso 

desses indicadores no Alasca. 

Uma das questões para a qual o autor chama atenção é o da própria finalidade e 

limitação dos indicadores para chamar a atenção para o fato de que os indicadores 

de mudança não são a mudança em si, e que a construção e utilização de 

indicadores de mudança é normalmente tão central para a meta de previsão e 

monitoramento dessas mudanças que podem ser confundidos com o próprio 

objetivo. 

O estudo tenta deslocar e enriquecer esse debate, relembrando que indicadores 

são medidas operacionais dos diferentes aspectos da mudança e que seu 

significado é limitado pelos aspectos práticos de sua medição: um indicador de 

mudança cultural, por exemplo, pode ser a continuação do uso do idioma indígena, 

mas sabemos, no entanto, que o uso de uma linguagem indígena é apenas uma 

parte da cultura. Este relatório conclui na direção da importância de não descolar a 

discussão de indicadores do contexto do objetivo mais amplo de previsão e 

monitoramento de mudanças. Aponta a modelagem e a base descritiva como 

métodos importantes para, respectivamente, prever e identificar aspectos 

importantes da mudança. 

O estudo aponta ainda duas grandes oportunidades para melhorar a capacidade de 

prever e monitorar os impactos cumulativos sociais, econômicos e culturais do 

desenvolvimento do petróleo: organização do processo de avaliação; e, o uso de 

métodos de estado da arte. 

Quanto a organização do processo de avaliação, os autores destacam que, na área 

de estudo, devido a experiência em co-gestão e seu sistema de organizações 

regionais, haveria grandes oportunidades para a implementação de um sistema de 

avaliação cooperativo com as comunidades. Esse sistema poderia permitir que as 

comunidades gerissem melhor os riscos e capturarassem benefícios de forma mais 

eqüitativa. 
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Quanto ao uso de métodos de estado da arte, o autor destaca ferramentas de 

integração de dados, fomentando análises multivariadas, tendo em vista a natureza 

multidimensional das mudanças sociais. Os efeitos do desenvolvimento do petróleo 

são mascarados pelos efeitos de mudanças nos gastos do governo, as mudanças 

demográficas na população e uma miríade de outros processos sociais.  

Entre essas técnicas destaca a análise multivariada, as ferramentas de SIG e a 

modelagem. 

O trabalho Indicadores de sustentabilidade em pequenas bacias hidrográficas: 

uma aplicação do “Barômetro da Sustentabilidade” à bacia do Jurumirim , 

Angra dos Reis-RJ , objetiva a aplicação da metodologia do Índice Barômetro de 

Sustentabilidade na bacia do Jurumirim, (300 famílias, 1000 moradores), situada 

no município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, para subsidiar a 

tomada das decisões necessárias ao alcance do desenvolvimento local 

integrado e sustentável.  

O Barômetro de Sustentabilidade é uma metodologia de avaliação da 

sustentabilidade desenvolvido pelo pesquisador Prescott-Allen (2001a), com o aval 

da International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) e 

do International Development Research Center (IDRC). 

O aspecto fundamental dessa metodologia é a seleção de indicadores segundo as 

temáticas importantes para a caracterização da sustentabilidade nas dimensões 

ambiental, social e econômica; a construção de dois índices, um sintetizando as 

informações ambientais e outro as informações socioeconômicas; a construção de 

uma escala de desempenho ou objetivos/metas para cada um dos índices e a 

apresentação final desses dados num gráfico, conhecido como barômetro da 

sustentabilidade, que relaciona a situação da sustentabilidade local com a escala 

de desempenho para a sustentabilidade. 

A escolha dos indicadores foi realizada por analistas segundo as dimensões 

ambiental, social e econômica, de acordo com a disponibilidade desses dados e a 

possibilidade da construção das escalas de desempenho. 

Dentre as limitações decorrentes da aplicação do Barômetro de Sustentabilidade, 

os autores destacaram que ao trabalhar com valores médios e com pesos iguais, a 

metodologia dilui o efeito de indicadores isolados e que, no caso da educação, o 

tamanho da amostra mascarou um situação importante: os resultados referentes à  

população adulta (piores) foram diluídos pelos resultados da população jovem 

(sustentável).  

Uma reflexão importante que se pode tirar desse caso para o desenvolvimento do 

sistema de indicadores em construção,  opção por indicadores analíticos ou 

sintéticos. 
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Como já foi abordado, cada uma das opções possibilita ganhos e perdas 

específicos, e esse é um bom exemplo disso: uma saída bastante comunicativa e 

sintética, porém com claras limitações para o entendimento de cada tema em 

particular. 

Também é importante chamar a atenção para o fato de que foram utilizadas, como 

fonte de dados, pesquisas acadêmicas específicas, o que, no caso de um sistema 

de monitoramento que prevê atualização ao longo do tempo, não é uma boa opção. 

A dissertação de mestrado, Síntese que organiza o olhar: uma proposta para 

construção e representação de indicadores de desenv olvimento sustentável e 

sua aplicação para os municípios fluminenses , de Wadih João Scandar Neto, 

objetiva aprofundar o conhecimento envolvido na oposição entre sistemas de 

indicadores e indicadores sintéticos, abordando as vantagens e desvantagens de 

cada uma das opções e apresenta uma proposta de construção e representação de 

indicadores de desenvolvimento sustentável capazes de superar essa dicotomia. 

O trabalho se iniciou com o delineamento conceitual do tema para o qual o sistema 

de indicadores estava sendo criado, nesse caso, o conceito de desenvolvimento 

sustentável. Feita uma revisão bibliográfica sobre o tema e a delimitação do 

conceito com o qual esse projeto trabalharia passou-se a discussão da adoção de 

um marco ordenador para o trabalho. Conforme descrito anteriormente no capitulo 

2, o marco ordenador é um eixo de organização dos indicadores que ampliam sua 

coerência e interpretabilidade e deve ser coerente com o delineamento conceitual 

do tema. O marco orientador pode ser desde uma simples classificação dos 

indicadores segundo temas e subtemas, até um modelo conceitual que pode estar 

intimamente relacionado à uma concepção teórica específica sobre o fenômeno. 

Esse trabalho utilizou-se do marco ordenador adotado pela Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável-CDS, 2001, da forma como foi adaptado pelas duas 

edições dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE, 2002 e 2004. 

Feitos o delineamento do conceito que seria operacionalizado e a escolha do 

marco ordenador, passou-se a eleição de indicadores para compor o sistema. Esse 

trabalho tomou como ponto de partida o rol de indicadores constantes na 

publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil, 2004 do IBGE. 

Como o trabalho de referência foi desenvolvido para a escala nacional e a proposta 

estava sendo construída para a escala municipal, foi necessário realizar não 

apenas uma transposição, mas uma adaptação do sistema de indicadores original. 

Para a realização dessa adaptação foram utilizados três critérios principais: a 

existência de dados para todos os municípios, a fim de evitar procedimentos de 

imputação; a avaliação dos indicadores quanto à possibilidade de ambigüidade 
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para a avaliação do desenvolvimento sustentável; e, por fim, a triagem de 

indicadores que fossem redundantes. 

Selecionado o conjunto de indicadores, foi realizada a padronização das variáveis 

no intervalo de 0 (zero) a 1 (um) conferindo aos indicadores a propriedade da 

comensurabilidade, necessária à aplicação de métodos de aglutinação, os quais 

são indispensáveis na construção de índices sintéticos.  A média foi o método de 

aglutinação utilizado pelo trabalho. E, por fim foi realizada a proposição de um 

sistema de representação que apresenta os índices construídos e indicadores 

primários constituintes de cada índice. Essa forma de representação, que alia 

gráficos e resultados numéricos, também dá limites de orientação regional para a 

leitura dos indicadores. Para cada indicador e para cada índice as representações 

gráficas comunicam qual a melhor performace da variável para o conjunto de 

municípios que estão sendo avaliados, a média desses municípios e a posição do 

município nessa escala.  

O trabalho faz uma reflexão e uma proposta muito interessante no sentido de uma 

representação de indicadores que preserva a apresentação do indicador primário, 

possibilitando uma análise mais pormenorizada do fenômeno representado e que, 

ao mesmo tempo apresenta índices sintético como forma de facilitar a 

comunicação do tema. 

Destacando-se que, para a maioria dos indicadores socioeconômicos no Brasil não 

há valores de referência/meta para que seja possível fazer uma rápida avaliação do 

significado do valor de um indicador no contexto do tema que ele aborda, uma das 

contribuições mais relevantes da representação proposta é o quadro de referência 

regional, de rápida apreensão, que ele proporciona ao posicionar cada município 

em relação ao valor superior, médias e mínimas para cada indicador e índice 

proposto.  

Essa forma de representação, do tipo cross section, embora possibilite uma leitura 

excelente dos municípios num dado momento do tempo, não é adequado para 

avaliar o desempenho dos municípios ao longo do tempo, objetivo central do 

sistema de indicadores em construção pela Petrobras. 
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4. PROPOSIÇÃO E DISCUSSÃO METODOLÓGICA 

Devido à extensão e complexidade da área de abrangência, a primeira estratégia 

metodológica definida para esse trabalho foi a utilização de municípios piloto para a 

aplicação e teste do sistema de indicadores. 
Após a análise crítica do conjunto de referências trazido pela Abordagem Teórica 

do Conceito de Indicador e pelo Estado da Arte do Uso e Aplicação de Indicadores 

Socioambientais foi definido o restante do processo metodológico e das etapas 

necessárias à execução do objetivo desse trabalho. 

Primeiramente foi realizado um esforço no sentido de delinear conceitualmente e 

empiricamente o fenômeno que esse sistema de indicadores pretende monitorar: 

as transformações sociais e econômicas relacionadas  à implantação e 

desenvolvimento das atividades de exploração e prod ução de petróleo e gás 

na área de estudo.  

Foram usados como referência para esse objetivo o conteúdo referente à 

socioeconomia dos EIAs da atividade de exploração e produção de petróleo e gás, 

em especial os produzidos para a implantação das atividades na área de 

abrangência do sistema de indicadores; uma revisão bibliográfica sobre os 

impactos socioeconômicos de E&P no Brasil e, ainda, a caracterização geral da 

atividade de E&P, especialmente no que toca à uma melhor delimitação da cadeia 

produtiva relacionada à esse segmento. 

O próximo passo foi a caracterização geral da bacia, a seleção de municípios piloto 

e a  caracterização desses municípios. 

Os critérios que nortearam a seleção desses municípios foram aqueles 

empregados para a definição de área de influência com maior rebatimento na área 

terrestre: 

1. As áreas formadas pelos municípios que poderão ser influenciados pelas rotas 

de navegação das embarcações. 

 Por esse critério foram selecionados Niterói e Rio de Janeiro (RJ) , por possuírem 

embarcações que utilizam a saída da Baía de Guanabara; Itaguaí (RJ) , pela 

relação com a Baía de Sepetiba; e Navegantes e Itajaí (SC) , por utilizarem o rio 

Itajaí-Açu; 

2.  As áreas formadas pelos municípios onde se localizam as estruturas de apoio à 

atividade. 

Enquadram-se nesse critério Rio de Janeiro (RJ) , por sediar porto e aeroporto; 

Itajaí (SC) , por sediar porto e heliporto; Santos (SP) , por ser base logística; 

Guarujá (SP), Itanhaém (SP) e Navegantes (SC)  por sediarem aeroporto; 
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Caraguatatuba (SP)  devido a terminal de escoamento; e Navegantes (SC)  em 

decorrência do aeroporto. 

3. As áreas continentais e oceânicas cortadas por dutos no escoamento de óleo 

ou gás. 

Nesse critério enquadra-se o município de Caraguatatuba (SP). 

4. As áreas formadas pelos municípios impactados economicamente ou 

socialmente pela presença da atividade,  

Enquadram-se nesse critérios os municípios de Niterói , Itaguaí  e Rio de Janeiro , 

no Estado do rio de Janeiro; Santos , Guarujá  e Itanhaém  no Estado de São 

Paulo; e Navegantes  e Itajaí  no Estado de Santa Catarina, devido ao aumento da 

arrecadação de impostos, fluxo migratório ou geração de expectativas.  

A aplicação desse conjunto de critérios gerou uma lista de nove municípios, sendo 

eles Itaguaí, Niterói e Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Caraguatatuba, Guarujá, 

Itanhaém e Santos, no município de São Paulo e Itajaí e Navegantes em Santa 

Catarina. 

Com os insumos do delineamento do conceito a ser operacionalizado pelo sistema 

e a caracterização socioeconômica da Bacia de Santos e dos municípios piloto foi 

possível passar para a etapa da definição do marco ordenador do sistema. 

O marco ordenador é uma referência, que pode ser desde uma classificação em 

temas ou sub temas até uma orientação mais conceitual para a organização de um 

conjunto de indicadores, objetivando ampliar sua coerência e a interpretabilidade. 

Ao abordar o tema, Neto, Scandar 2006, cita a enumeração de Gilberto Gallopin, 

pesquisador da CEPAL, das vantagens da adoção de um marco ordenador para a 

construção e apresentação de um conjunto de indicadores. São elas: 

• Organizar os indicadores de forma coerente 

• Compatibilizar os indicadores 

• Guiar a compilação dos dados 

• Comunicar uma síntese aos tomadores de decisão 

• Sugerir agrupamentos lógicos para integrar informações relacionadas 

• Identificar lacunas de informações 

• Distribuir a carga de geração dos dados e relatórios (NETO, Scandar, 

2006 apud GALLOPIN, 2003). 

 

Em aderência ao objetivo central do conjunto de indicadores foi proposto um marco 

ordenador combinando o marco ordenador do Sistema de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável do IBGE-IDS, IBGE com o modelo Pressão –Estado 

–Resposta- PER. 
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O marco ordenador do IDS, IBGE consiste na classificação dos indicadores pelas 

dimensões ambiental, econômica, social e institucional. Duas questões merecem 

destaque nesse momento. A primeira delas diz respeito ao recorte dado à questão 

ambiental: foi considerado relevante para o sistema de indicadores em construção 

enfocar em temas ambientais com relevância mais direta sobre aspectos da 

dinâmica socioeconômica. A segunda questão foi a definição de temas 

selecionados para cada um das dimensões: foi utilizado um elenco ampliado a 

partir do referencial trazido pelos EIAS e pela revisão bibliográfica do tema. A 

pouca pesquisa básica produzida para a caracterização dos impactos 

socioeconômicos da atividade de exploração e produção nos seus aspectos 

urbanos, de infraestrutura de serviços públicos e de serviços apontou para a 

construção de um sistema de indicadores que contemplasse os temas que já 

aparecem descritos como possíveis impactos da atividade, mas que fosse mais 

abrangente que isso, possibilitando que o monitoramento e avaliação desse 

sistema de indicadores à longo prazo possa trazer conhecimentos adicionais, 

ajudando a redefinir e mensurar as transformações socioeconômicas relacionadas 

com a implantação e desenvolvimento dessa atividade produtiva.  

O marco ordenador Pressão-Estado Resposta-PER, descrito no capítulo 2, foi 

originalmente adotado pela OCDE para organizar suas estatísticas ambientais 

(OCDE, 2002). 

Segundo esse modelo, as estatísticas e indicadores relativos a cada tema de um 

sistema de indicadores são divididos em três categorias: pressão, estado, resposta. 

Sendo que os indicadores de pressão apresentam as pressões que as atividades 

humanas exercem sobre o meio ambiente; os de estado são indicadores que 

expressam as condições do meio ambiente tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos, e os indicadores de resposta são os que descrevem a reação da 

sociedade às mudanças das condições ambientais.  

O objetivo da combinação desses dois marcos ordenadores com o referencial 

empírico de EIAs e revisão bibliográfica foi tentar garantir que os temas importantes 

para o monitoramento das transformações sociais seriam representativos das 

dimensões consideradas relevantes para o desenvolvimento sustentável: 

ambiental, econômico, social e institucional, que os temas mais relevantes para o 

monitoramento dos impactos sociais seriam contemplados e que, ainda, no 

desenvolvimento dos indicadores haveria um olhar direcionado no sentido de cobrir 

os temas, em cada dimensão, a partir de um olhar que, conceitualmente está 

intimamente relacionado com o fenômeno em foco: as transformações sociais que 

podem ocorrer dadas a implantação de um novo empreendimento. O modelo PER 

foi concebido com o intuito de gerar um quadro explicativo das transformações 
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naturais sobre um ambiente anteriormente conhecido (ESTADO); das 

determinantes dessas transformações, (PRESSÃO); e dos fatores que podem 

reforçar minimizar, ou anular essas transformações (RESPOSTA). Tentou-se 

transpor esse mesmo sistema de classificação como orientador para a seleção e 

construção dos indicadores para o acompanhamento da dinâmica das 

transformações socioeconômicas que podem ocorrer dadas a implantação de um 

novo empreendimento. 

A partir desse modelo conceitual foi desenvolvido o sistema de indicadores que foi 

documentado num cadastro de indicadores classificando-os quanto à dimensão, 

tema, classificação PER, e variáveis necessárias para a construção. 

De posse da demanda por indicadores, a próxima etapa do processo de trabalho 

foi o levantamento das variáveis disponíveis junto às instituições para a construção 

desses indicadores. Nessa etapa foram realizadas pesquisas junto aos órgãos 

produtores de estatística como IBGE e Fundação SEADE e também nos órgãos e 

secretarias de governo dos três níveis federativos e concessionárias de serviços 

públicos para o levantamento e avaliação dos seus registros administrativos. Foram 

realizadas entrevistas em instituições potencialmente produtoras de dados de 

interesse nos nove municípios piloto da pesquisa. 

Uma outra fonte fundamental de informação consultada nessa fase foi a Petrobras, 

para levantamento e avaliação de dados sobre volume de investimentos, empregos 

gerados, localização e dimensão de unidades produtivas e infra-estrutura, entre 

outras informações relevantes. O resultado desse processo de levantamento e 

classificação de dados foi documentado no cadastro de indicadores 

socioeconômicos, completando as informações variáveis, periodicidade, e fonte da 

informação num cadastro de indicadores socioeconômicos, nos quais estão 

informados: dimensão, tema, de variáveis e de fontes de informação. 

Foi inicialmente considerado critério de exclusão de uma variável a falta de 

transparência e confiabilidade, bem como a sua indisponibilidade para o conjunto 

da área de estudo, já que o desenvolvimento piloto para os municípios 

selecionados é apenas uma etapa para a aplicação do sistema de indicadores para 

a área de influência da bacia de Santos. 

Uma conseqüência do processo de coleta e avaliação de dados junto aos órgãos 

produtores de informação foi a constatação da inexistência de fontes confiáveis, 

com a qualidade, validade, abrangência e cobertura demandadas para a 

construção do sistema de indicadores. 

Esse é um acontecimento bastante comum nesse tipo de processo e Mousinho 

(2001), citado por Guerreiro (2004), alerta que não se deve ignorar um indicador 

por falta de dados, mas ter em mente o conjunto ideal de indicadores e na hora da 
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aplicação eliminar os que se mostraram impossíveis de levantar. Assim temos um 

sistema de indicadores que pode se tornar mais abrangente ao longo do tempo 

com uma maior qualificação das estatísticas públicas, dos registros administrativos 

dos órgãos públicos e das empresas privadas. A maior precisão e sistematização 

dos processos de coleta, armazenamento e recuperação de informações que hoje 

já são guardadas em razão da necessidade de realização de diversas tarefas 

afetas à essas instituições é requisito fundamental e uma possibilidade promissora 

para a construção de indicadores futuros 

 

 

Figura 8: Modelo Conceitual do Sistema de Indicadores 

  

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Diante de um rol ainda grande de indicadores, e com dificuldades de definir 

critérios de exclusão devido ao caráter multidimensional do fenômeno a ser 

monitorado, foi realizada uma exploração estatística dos dados no sentido de 

avaliar a possibilidade de construção de um conjunto de índices cobrindo os temas 

propostos para o monitoramento. Novas proposições de temas foram ainda 

realizadas nessa etapa. 

Os procedimentos estatísticos utilizados nessa fase foram a transformação das 

variáveis pelo método 0 a 1, para conferir comensurabilidade aos dados e um 

exercício de aglutinação pelo método das componentes principais.  

Os resultados desse exercício não foram favoráveis à aglutinação dos dados em 

um conjunto de índices, mas a constatação da necessidade de ampliar a 

capacidade de comunicação do sistema levou à tentativa de construção de uma 

representação gráfica que, ainda que não fosse sintética, possibilitasse a leitura 
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desses indicadores nos conjuntos que haviam sido pensados para a proposição de 

indicadores sintéticos. 

Desse esforço surgiu a proposta de apresentação dos dados analíticos em gráficos 

radares, nos quais é possível uma análise tanto de cada indicador individualmente, 

como se apropriar de uma visualização de conjunto à partir dos temas propostos. 

Por fim, cabe destacar que ao longo desse processo de trabalho, para apoiar a 

caracterização das atividades de produção e exploração e, também, a dinâmica 

dos municípios piloto, foi realizada compilação cartográfica de dados 

espacializáveis em diversas escalas compondo um atlas dos municípios piloto da 

bacia de Santos. 
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5. IMPACTOS SOCIOENÔMICOS DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

Podemos definir impacto Social como qualquer alteração adversa ou benéfica, nas 

dimensões culturais, econômica, política, educacional, de saúde, demográfica, do 

cotidiano e demais áreas relacionadas à promoção do desenvolvimento humano 

resultado da interação entre os aspectos de uma atividade e fatores do meio social. 

Foram utilizadas como norteadores para o entendimento dos impactos 

socioeconômicos da indústria de petróleo no Brasil referências bibliográficas, 

Estudos de Impacto Ambiental, e as discussões realizadas no âmbito do GT 

Impactos Sociais da E&P, da Petrobras. 

Para nortear inicialmente quais seriam os temas fundamentais para o sistema de 

monitoramento, foi realizado um levantamento bibliográfico com a finalidade de 

incorporar o conhecimento já acumulado sobre o tema. Esse levantamento deixou 

claro que as contribuições relevantes à compreensão dos impactos 

socioeconômicos da indústria do petróleo no Brasil ainda são poucas e 

inadequadas para o objeto dessa pesquisa. 

Dos materiais consultados, cabe destacar a contribuição dos quatro estudos que 

receberam uma maior sistematização desse projeto.  

ANP/IBAM/IPEA/FUBJ/UFRJ (2003) empreendeu um pesquisa na qual objetivou 

avaliar o impacto do recebimento de royalties nas finanças e no desenvolvimento 

das condições socioeconômicas dos estados e municípios beneficiados no Rio de 

Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. Para tanto, os municípios de cada um dos 

estados foram classificados em três categorias, segundo a proporcionalidade dos 

royalties em suas receitas (G1>40%; G2 de 40% a 15%; e G3<15%). Para cada 

grupo de municípios, em cada um dos estados, como contra factual, foi 

selecionado um município de controle, com características demográficas e 

socioeconômicas semelhantes, nos quais as receitas de royalties fossem 

inexistentes ou insignificantes. Foi realizado o levantamento de dados secundários 

dos aspectos econômicos, demográficos, urbanísticos e sociais. Para um 

entendimento mais focado da questão foram realizadas entrevistas em 

profundidade, direcionadas à aferição de opiniões de lideranças representativas na 

esfera pública e na sociedade e grupos focais destinados a aferir a opinião de 

distintos segmentos da população. Os impactos que foram levantados a partir da 

sistematização do trabalho desses grupos focais não possuem dados objetivos 

correlatos com os quais se possa fazer uma triangulação entre dados objetivos-

subjetivos, como pode ser observado na tabela 1. 
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Uma das conclusões mais interessantes desse estudo é a constatação a partir da 

análise de dos secundários de como a conclusão de que o impacto efetivo da 

indústria de petróleo ocorre, concretamente por meio da implantação e operação 

das bases de operação terrestres e que, a partir daí, sua influência se irradia com 

menor intensidade até se tornar imperceptível, tanto do ponto de vista positivo 

quanto negativo. Diante dessa constatação, o estudo propõe a separação entre 

municípios efetivamente abrangidos pela dinâmica da cadeia do petróleo e os 

municípios petro-rentistas. No caso dos primeiros, o estudo observou uma efetiva 

mudança no perfil produtivo do município, com atração de investimentos e pessoas 

e também impacto sobre o ordenamento socioespacial local. E no caso dos 

segundos, a diferença observada foi o aumento do potencial da capacidade de 

investimento dos municípios, o que por razões locais e institucionais diversas, nem 

sempre se reverteram num aumento efetivo dos investimentos produtivos e sociais 

nessas localidades, sem que, por outro lado, fossem observadas dinamização da 

economia ou novas demandas de ampliação dos investimentos sociais em 

decorrência do empreendimento. Na tabela 2, está a sistematização de como foi 

realizado o diagnóstico, bem como todos os impactos que foram elencados ao 

longo desse estudo. 

 

Tabela 1: Síntese dos impactos encontrados nas referências 

bibliográficas.(ANP/IBAM/IPEA/FUBJ/UFRJ, 2003) 

Temas do diagnóstico Indicador Fonte Observação Impacto 

Demografia 

Evolução 
demográfica 
(1991-1996-2001) 

IBGE 

correlação clara com 
economia do petróleo 

pressão demográfica 

Taxa de 
urbanização 

IBGE 
1991;2001 esvaziamento demográfico 

pesquisa 
qualitativa própria aumento da migração 

Expansão urbana e 
oferta de serviços 
públicos 

expansão dos 
domicílios 
formaisX 
crescimento da 
população urbana 

IBGE-
organização 
própria 

pretende-se verificar se 
a expansão urbana foi 
acompanhada pela 
expansão de domicílios 
formais.  

intensificação das demandas 
sociais e por serviços públicos 

habitantes 
/domicílio 

IBGE 
1991;2001 

Melhor relação 
encontrada no município 
de controle 

% de coleta de 
lixo 

IBGE 1991-
2000 

melhora significativa em 
todos os municípios 

melhora nos serviços públicos 

% de atendimento 
água IBGE, 2000 

Melhor para Macaé do 
que para todos os outros 
municípios. Percentual 
de atendimento mais 
baixo que coleta de lixo. 
Ìndice muito baixo em 
Rio das Ostras.melhor 
atendimento em áreas 
que dependem 
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diretamente do 
investimento da 
prefeitura; (lixo), 
performance baixa em 
áreas que dependem do 
investimento de 
concessionárias 

% de esgotamento 
sanitário 

IBGE, 2000 

Macaé acima da média 
nacional, péssima 
situação em Rio das 
Ostras 

  

pesquisa 
qualitativa própria   

especulação imobiliária 
inflação nos serviços pessoais e 
sociais 
 aumento das tarifas públicas 

pesquisa 
qualitativa própria 

  aumento da criminalidade 

  tráfico de drogas 
Indicadores Sociais         

Desenvolvimento 
Humano 

IDH IBGE 1991-
2000 

menores evoluções em 
Macaé e Maricá 
(controle). São os 
municípios de maior 
porte demográfico do 
grupo 

  

saúde 

mortalidade 
infantil 

IBGE 1991-
2000 

Macaé: menor índice do 
Estado.  Os municípios 
acompanham os índices 
do período para o país( 
com exceção da 
performace negativa de 
Quissamã) 

  

taxa de 
longevidade(% de 
pessoas de mais 
de 60 anos 
/população total) 

IBGE 1991-
2000 

acompanhou os avanços 
do país. Não foi possível 
correlacionar com 
aumento de 
investimentos 

  

educação 

relação população 
municipal em 
idade escolar ( 5 a 
19 
anos)xnatrículas 
no ensino 
fundamental 

IBGE 2001 

pior relação encontrada 
em Macaé.(outros 
municípios acompanham 
a média nacional.) 
Verificar a questão da 
adequação da faixa 
etária. Um município 
com maior retenção 
apareceria com uma 
relação melhor. 

  

índice de 
alfabetização 

IBGE 1991-
2000 

acompanham o 
desempenho do país. As 
melhores taxas 
acompanham os 
maiores índices de 
urbanização.       (sem 
correlação clara com 
economia do petróleo) 

  

 Receitas municipais 
(investimentos 
municipais X funções 
orçamentárias) 

Evolução da 
despesa 
orçamentária 

STN 1995-
2001 

maior retmo de 
crescmento após 198, 
com exceção do 
município de controle 

Ampliação da capacidade de 
investimento dos municípios 

gasto com pessoal   
pós 1998, limitações nos 
gastos dos royalties 

gastos com 
terceiros e 
encargos 

    

participação dos 
investimentos   

aumento significativo do 
investimento nos 
rcebedores de royalties 

evolução do PIB     
gasto per capta 
com saúde  e     
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saneamento/SUS 
percapta 
gastos per capta 
com educação e 
cultura/FUNDEF 
per capta 

    

Ampliação da 
Vulnerabilidade social  

pesquisa 
qualitativa própria   

exclusão social 

prostituição 
drogas 

mudança do eixo 
regional e de correlação 
entre os municípios 

pesquisa 
qualitativa própria 

a partir da distribuição 
de royalties houve 
desmembramento 
territorial e criação de 
vários municípios 

  

Aspectos culturais pesquisa 
qualitativa 

própria   perda da identidade do 
município 

Economia 

Evolução do PIB 

IPEA sobre 
dados do 
IBGE-1990-
1998 Impacto da economia do 

petróleo limitada à área 
de apoio das atividades 
(Macaé) 

Atração de novos 
negócios/Desenvolvimento de 
cadeias produtivas no município 
de apoio 

Evolução do ICMS 
CIDE-
Secplan/RJ 

mudança do perfil produtivo do 
município de apoio Evolução da 

receita 
orçamentária 

ANP/STN e 
Balanços 
municipais-
(1991-2001) 

% dos royalties na 
receita 
orçamentária 

ANP/STN e 
Balanços 
municipais-
(1993-2001) 

  
ampliação da receita dos 
municípios 

evolução da cota-
parte de ICMS 
com e sem 
royalties(1991-
2001) 

ANP/STN e 
Balanços 
municipais-
(1991-2001) 

  

extrema dependência dos 
royalties 

Evolução da 
receita tributária 
(IPTU/ISS) 

STN e 
Balanços 
municipais 
(1991-2001) 

  

Evolução FPM  STN-(1991-
2001) 

  

% de SUS na 
receita 
orçamentária 

STN e 
Balanços 
municipais 
(1991-2001) 

  

% de FUNDEF na 
receita 
orçamentária 

STN e 
Balanços 
municipais 
(1991-2001) 

  

pesquisa 
qualitativa 

própria 

enfraquecimento do 
setor primário, 
crescimento do setor 
secundário aquém do 
esperado. 

pesquisa 
qualitativa própria 

mudança e correlação 
para município base de 
operação e o mais 
próximo 
geograficamente 

mudança do perfil produtivo do 
município de apoio 

 

Fonte: elaboração própria 

 

CTPETRO (2003) publicou uma nota técnica sobre impactos sociais do 

desenvolvimento da atividade de exploração e produção de petróleo nas regiões 

das baixadas litorâneas do norte fluminense, e também, por ausência de dados 
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secundários que pudessem abarcar o escopo do tema da nota, foi adotado o 

chamado “método jornalístico”. O método jornalístico consiste em visitar o local 

estudado, conversar com pessoas chaves, conhecer o que é divulgado nos meio 

de comunicação e traçar um quadro da situação local. A nota não conseguiu traçar 

um quadro geral dos impactos sociais das atividades de E&P como era seu 

objetivo, mas mapeou cursos, laboratórios e iniciativas correlatas à área de 

socioeconomia na região, que pudessem desenvolver um trabalho mais 

sistematizado sobre o tema, como um observatório de impactos sociais. 

AJARA e NETO (2006) abordaram as transformações recentes na dinâmica sócio-

espacial do norte fluminense por meio da análise de dados censitários das últimas 

três décadas, do volume de royalties recebidos pela região e de constatações 

empíricas. O artigo discute a emergência da economia petrolífera e a injeção dos 

recursos dos royalties como vetor de novas dinâmicas socioespaciais no espaço 

regional em questão. Problematiza seu papel modernizador no contexto do 

processo de decadência das atividades agroextrativistas tradicionais da região, os 

limites de seu alcance e o desafio que representa à gestão do território. 

Segue abaixo, tabela organizando como foi realizado o diagnóstico e os impactos 

elencados ao longo do estudo. 

 

Tabela 3: Síntese dos impactos encontrados nas referências 

bibliográficas.(Transformações recente na dinâmica sócio- espacial do Norte 

Fluminense-César e Ajara) 
Temas do diagnóstico Indicador Fonte Observação Impacto 

demografia 

taxa média de 

crescimento anual 

IBGE. 

1991.2000 
  

grande crescimento populacional 

em alguns municípios, baixo 

crescimento e até perda 

populacional em outros. Há 

impactos diferenciados e 

dinâmicas desiguais entre os 

municípios da área e influeência 

taxa de 

urbanização 

IBGE, 

1991;2000 
  perda de população rural 

evidências 

empíricas 
    

mudança nos padrões de consumo 

reginal 

infra-estrutura 

abastecimento de 

água 

IBGE. 

1991.2000 

ampliação da 

cobertura do 

serviço, com 

Macaé liderando os 

índices 

melhora nos serviços públicos 

coleta de lixo 
IBGE. 

1991.2000 

ampliação da 

cobertura do 
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serviço, com 

Macaé liderando os 

índices 

outras firmas de 

destinação do lixo 

IBGE. 

1991.2000 

diminuíção da 

participação da 

queima e 

destinação em 

recursos hídricos 

do lixo 

escoamento de 

esgoto por fossa 

rudimentar 

IBGE, 1991, 

2000 
    

esgotamento 

sanitário 

IBGE. 

1991.2000 

à exceção de 

Macaé, índices 

menores que o 

Estado. Não houve 

no período 

crescimento da 

cobertura no 

municípios. 

  

dinamização econômica 

renda por faixa de 

salário 
CAGED     

emprego/setor da 

economia 
      

PIB municipal       

geração de 

empregos diretos  
      

indice de 

indigência e 

pobreza 

IBGE, 1980, 

1991, 2000 

A região como um 

todo atingiu o 

índice de 23.93%  

estado obeve 14,68 

e Macaé 6, 52 para 

o mesmo período. 

  

alteração no padrão de 

urbanização 

  

  

percentual de 

domicílio em 

áreas de favela 

Literatura, 1980, 

IBGE 1991, 

2000. 

houve crescimento 

muito superior à 

média regional nos 

municípios mais 

favoravelmente 

impactados 

economicamente. 

(incremento 

superior à 100% 

em 

Macaé)Correlação 

com desemprego 

no campo 

Favelização 

nº de moradores 

/domicílio nas 
    decréscimo  
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áreas de favela 

evidências 

empíricas 
    segregação sócio-espacial 

empregos 
empregos formais 

/faixa de salário 
CAGED-M.T.E   

aumento percentual do emprego 

formal, com variação negativa para 

algumas faixas de renda 

(concentração na faixa de 1 a 3 

salários mínimos 

receitas de royalties 

  

diâmica dos 

municípios 
histórico 

O 

desmembramento 

de municípios da 

região exemplifica 

esse impacto 

competição intra-regional 

royalties 

  

STN. ANP 

o dinamismo 

econômico e o 

papel de 

polarizador são 

alterado pela 

implantação da 

nova atividade 

econônica. A 

criação da 

OMPETRO 

exemplifica essa 

dinâmica 

redefinição de poder e das 

alianças locais 

receita per 

capta 
    

Fonte: Elaboração Própria 

 

UFRJ/REDE PETRO (2003) apresenta, como síntese da análise, matrizes de 

Pressão-Impacto e Impacto-Resposta para os temas: Aspectos ambientais e uso 

do solo; Redes Logísticas e Atividades Econômicas e Condições Sociais e 

Qualidade de vida. 

Os impactos e respostas foram classificados em cinco níveis de magnitude, sendo 

elas: muito baixa; baixa; média; alta; muito alta; 

Os municípios da área de influência foram agregados por meio dos critérios 

tamanho urbano, relação royalties-receita e nível de emprego em três regiões, a 

saber: Macaé, Cabo Frio e Campos de Goytacazes.   Foi realizado o mapeamento 

da bacia em três escalas diferentes: 1:750.000: visão macro dos sistemas 

oceânico-costeiros; 1:250.000: meso-escala, enfocando os municípios costeiros e 

unidades de conservação e áreas urbanas;  1:50.000: detalhamento dos municípios  

e unidades de conservação existentes.                                                                                          
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O recorte espacial utilizado para os dados socioeconômicos foi o município e para 

os dados ambientais a bacia hidrográfica. 

Tabela 4: Síntese dos impactos encontrados nas referências 

bibliográficas.(CTPETRO-Projeto Tendências Tecnológicas, 2003) 

Temas do diagnóstico Indicador Fonte Observação Impacto 

Demografia 

crescimento da 

população 
IBGE, 2000   

pressão sobre transportes no 

município (sede) 

estimativa das 

autoridades de 

fluxo migratório 

diário 

entrevista, 

própria 

importantes temas 

da investigação de 

impactos sociais 

foram levantados 

por meio de 

entrevistas com 

autoridades locais e 

outros atores sem 

muito controle e 

rigor de método. 

Eles trazem um 

olhar local sobre os 

impactos sociais e 

apontam 

preliminarmente 

para temas e 

impactos que 

precisam ser 

investigados, mas 

não lançam luzes 

sobre a problemática 

de se construir 

indicadores para 

monitoramento. 

pressão sobre habitação 

município (sede) 

expectativa das 

autoridades para 

crescimento da 

população para 5-

10 anos. 

entrevista, 

própria 

pressão sobre infra-estrutura no 

município (sede) 

favelização (sede) 

invasão (sede) 

loteamentos clandestinos (sede) 

esvaziamento demográfico 

tranformação em cidades 

dormitórios 

tráfego rodoviário 

circulação de 

carros, caminhões 

e carretas 

observação, 

própria 
trânsito 

Emprego 

participação dos 

sub-setores 

econômicos no 

emprego 

M.T.E, 

2000;2001   

crescimento dos empregos 

(vários municípios) 

razão emprego 

formal/população M.T.E e IBGE   

impacto dos novos 

postos na 

população local 

entrevista, 

própria 
  

subaproveitamento local das 

oportunidades de emprego e 

renda 

Gestão pública 

evolução dos 

gastos com saúde 

Prestação de 

contas 

municipal   aumento no volume de recursos 

para investimento evolução dos 

gastos com 

educação 

Prestação de 

contas 

municipal   
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Eficiência dos 

gastos da  

prefeitura 

entrevista, 

própria 
  

mal planejamento dos gastos 

públicos 

royalties/receita 

orçamentária 

ANP, STN, 

UCAM   

 depêndencia do petróleo 

royalties per capta ANP, IBGE   

investimentos 

munipais em 

criação de 

alternativas 

econômicas ao 

petróleo 

entrevista, 

própria 

  

                                                                                               

Um outro fator de destaque é que apenas o trabalho ANP/IBAM/IPEA/FUBJ/UFRJ 

(2003) teve alguma preocupação metodológica em isolar os impactos referentes à 

influência da indústria do petróleo através de um contrafactual de comparação, que 

são os grupos de controle. 

Também é importante destacar que essas referências se concentraram na análise 

do impacto da indústria do petróleo tomando como marco o recebimento de 

royalties, enfoque que não parece ser o melhor para esse caso, fato que pode ser 

depreendido da leitura de ANP/IBAM/IPEA/FUBJ/UFRJ (2003).  

Com a realização desse levantamento ficou claro que a principal referência hoje, 

quando se trata de impactos sociais da indústria do petróleo no Brasil, está no 

âmbito dos estudos de impacto ambiental que têm sido realizados nos processos 

de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, como definido pela 

Resolução Conama 237/1997. 

A Tabela 5 mostra os principais aspectos dos EIAS que foram analisados. 

 

Tabela 5- EIAS analisados 

Empreendimento Ano Empresa Atividade  

Desenvolvimento dos Campos de Coral e 

Estrela 
2002 Nanontrec Desenvolvimento 

Prod. de gás e condensado de Mexilhão 2007 HABTEC 
Produção e escoamento de 

gás e condensado 

BS 500 2007 ENSR-EACOM 
Produção e Escoamento de 

Gás Natural e Petróleo 

UTGCA 2006 Biodinâmica Unidade de Tratamento de gas 

Etapa 2 2013 Mineral Produção e Escoamento  
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Os impactos encontrados nos EIAS foram sistematizados tendo como eixo de 

organização os seguintes macro impactos: Conflitos de interesses, Dinamização 

Econômica,Infra-Estrutura-Regional/Logística,Infra-estrutura urbana/social/serviços, 

Interferência com uso e ocupação do solo, Mudanças Estruturais, Questões 

trabalhistas/impactos sobre a saúde, Impactos potenciais no caso de acidentes, 

Ciência e  Tecnologia, tal como pode ser visto na tabela 6. 
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Tabela 6 : Impactos agregados  a partir EIAs analisados. 

Área de impactos Impactos 

Conflitos de interesses 

geração de expectativa 

com pescadores, por conta da criação da zona de segurança 

com ONG´s e outras organizações locais por serem desfavoráveis ao empreendimento 

Dinamização 

Econômica 

Geração de tributos e incremento da economia nos 3 níveis federativos 

Geração de empregos diretos, indiretos e temporários 

Geração de royalties 

Aumento de renda familiar 

aumento da demanda da indústria naval 

aumento da produção de hidrocarbonetos 

Infra-Estrutura-

Regional/Logística 

pressão sobre o tráfego marítimo 

pressão sobre a infra-estrutura de disposição final de resíduos sólidos e oleoso 

pressão sobre o tráfego aéreo 

pressão sobre o tráfego rodoviário 

pressão sobre a infra-estrutura de transporte marítimo 

pressão sobre a infra-estrutura de transporte rodoviário 

pressão sobre a infra-estrutura portuária 

Infra-estrutura 

urbana/social/serviços 

aumento da demanda sobre atividades de comércio e serviços 

Intensificação do movimento migratório 

Pressão nos serviços públicos: saúde 

Pressão nos serviços públicos: educação 

Pressão nos serviços públicos: segurança/aumento da violência 

Pressão nos serviços públicos: abastecimento de água, esgoto e coleta de lixo 

Interferência com uso 

e ocupação do solo 

Criação de zona de segurança 

criação de zona de servidão 

interferência sobre o patrimônio arqueológico regional 

interferência nas áreas de autorizações e concessões minerárias 

interferência com atividade turística 

Mudanças Estruturais transformação do perfil produtivo 

Questões 

trabalhistas/impactos 

sobre a saúde 

Ferimentos / mortes (em casos de acidentes) 

Incêndio e Explosão seguido de ferimentos e/ou mortes 

Risco de acidentes pessoais 

Problemas de saúde ocupacional 

Impactos potenciais no 

caso de acidentes 

Exposição da população a riscos de acidentes 

Derrame de óleo com prejuízo da pesca. 

Aumento do tráfego aéreo - helicópteros 

Interferência com Tráfego Marítimo (no caso de acidentes) 

Ciência e tecnologia aumento do conhecimento técnico-científico e fortalecimento da indústria petrolífera 
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A análise do referencial bibliográfico trouxe um conjunto em comum em relação aos 

impactos já mencionados, mas também trouxe algumas novas contribuições. Cabe 

destacar um conjunto de impactos que foram agregados numa nova macro área:  

Aprofundamento da vulnerabilidade social e ampliação das desigualdades sociais 

locais, os outros impactos foram agrupados em categorias já identificadas, como 

pode ser visto na tabela 7: 

 

Tabela 7: Consolidação dos Impactos que foram elencados exclusivamente na 

bibliografia consultada 

 

Dinamização Econômica 

ampliação da capacidade de investimento dos municípios 

mal planejamento dos gastos públicos 

Extrema dependência de royalties 

alta no preços 

Aprofundamento da 

vulnerabilidade social e 

ampliação das desigualdades 

sociais locais 

ampliação dos bolsões de pobreza 

exclusão social 

prostituição 

tráfico/consumo de drogas 

Sub-aproveitamento local das oportunidades de emprego 

segregação sócio- espacial 

perda de identidade cultural 

Interferência com uso e 

ocupação do solo 

invasões desordenadas/desordem no crescimento urbano 

especulação imobiliária 

Mudanças Estruturais 

intensificação das desigualdades regionais 

estímulo ao esvazamento do campo 

competição intra-regional  

 

São vários os fatores que interferem e promovem transformações sociais nas 

localidades, as políticas públicas, o contexto econômico e outros projetos de 

investimento são alguns dos exemplos da diversidade de influências que operam 

para a transformação do meio social. Tendo isso em vista, cabe ponderar que, 

apesar da importância da contribuição, as referências bibliográficas referenciadas 

não possuem ou apresentam estratégias insuficientes de isolamento do fator 

implantação e desenvolvimento das atividades de exploração e produção de 

petróleo de outros fatores intervenientes nessa dinâmica. 

Quanto à nossa outra referência, é importante frisar que a principal característica 

dos impactos listados nos EIAS é o seu caráter prognóstico, ou seja, não foram 

efetivamente verificados no território, mas dado o conhecimento sobre a dinâmica 
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da indústria e sobre as características dos locais de implantação desses 

empreendimentos, são impactos que se espera que possa ocorrer.  

Na lógica da avaliação de impactos, é importante estabelecer um modelo de como 

funciona a atividade que será instalada, saber quais são os aspectos que 

interferem com os fatores sociais para que esses impactos possam ser 

cenarizados.  Aos elementos das atividades ou produtos do empreendimento que 

podem interagir com a sociedade em suas dimensões cultural, econômica, política, 

educacional, de saúde, demográfica, do cotidiano, e demais áreas relacionadas à 

promoção do desenvolvimento humano dá-se o nome de aspectos e às diversas 

dimensões da atividade com as quais esses elementos podem interagir, gerando 

uma alteração negativa ou positiva chamaremos, em analogia ao termo fator 

ambiental, já consagrado na literatura, de fator social e essas alterações 

corresponde aos impactos socioeconômicos da atividade. 

Tendo em mente o marco lógico Pressão-Estado-Resposta, pode-se dizer que os 

aspectos da atividade que interagem com o meio social, correspondem à pressão 

exercida por esse empreendimento e constituem um dos conjuntos iniciais para os 

quais devem ser selecionados indicadores para o monitoramento da pressão; a 

única exceção será a geração de royalties que será classificado como resposta, já 

que não se pode esquecer que, embora seja considerado como um aspecto da 

atividade, é uma política pública cujo objetivo foi estabelecer uma compensação 

pelo uso de recursos naturais não renováveis e, a partir de 2012 também agrega a 

compensação para municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e 

desembarque e objetivos redistributivos. Os aspectos do meio social, ou os fatores 

sociais que podem sofrer interferência desses aspectos do empreendimento 

representam o estado e também são indicativos de quais são as áreas para as 

quais é importante buscar indicadores com os quais seja possível realizar o 

monitoramento do estado; os temas para os quais devem ser selecionados 

indicadores de resposta provêm tanto do conjunto de aspectos quanto do conjunto 

de fatores sociais, mas nesse caso devem ser selecionados os indicadores que 

melhor representem iniciativas de governança, entendidas como as atividades 

apoiadas em objetivos comuns e partilhados, que abrangem tanto as instituições 

governamentais, quanto mecanismos informais de caráter não-governamental. 

Esse modelo estaria completo em duas situações: se todas as pressões exercidas 

no município fossem provenientes do empreendimento ou se pudéssemos também 

obter e monitorar os indicadores sobre as pressões de todas as outras iniciativas 

públicas e privadas que pudessem exercer influência sobre o estado do município. 

Como isso não é possível, indicadores municipais, que apresentam informação 

relevante para o entendimento da evolução do estado para aquele tema, será 



  

________________________________________________________________________________

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello 54/252 

 

considerado um indicador de pressão, como por exemplo o  aumento da população 

de não naturais e o crescimento populacional para os indicadores de estado 

referentes a cobertura e qualidade dos serviços públicos de saúde. 

Os aspectos e fatores sociais e quais temas deverão ser considerados como o 

conjunto inicial sobre o qual se discutirá quais serão os temas fundamentais para 

avaliar pressão, estado e resposta, estão organizados na figura 8. 
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Figura 9:  Pressão- Estado- Impacto- Resposta das atividades de E&P 
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6. PROPOSIÇÃO DO SISTEMA DE INDICADORES 

O Sistema de Indicadores Socioambientais para o monitoramento das 

transformações relacionadas às atividades de Exploração e Produção de Petróleo 

foi concebido de acordo com o marco conceitual PER (OCDE) e sua aplicação 

nesse trabalho busca responder as seguintes questões: o que acontece com as 

condições socioeconômicas que caracterizam os municípios da área de influência 

da bacia de Santos (Estado), porque está acontecendo? (Pressão/Forçantes), 

como a atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural está 

interferindo, positiva ou negativamente nas condições socioeconômicas dos 

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

atividades de E&P na Pressão) e quais as iniciativas que a administração pública e 

a sociedade em geral estão fazendo para mitigar ou resolver os problemas e 

potencializar os benefícios gerados? 

Esse modelo está fundamentado na abordagem dos problemas socioambientais 

segundo uma relação de causalidade entre as ações humanas, que exercem 

pressões sobre o ambiente natural e antrópico (Pressão), a qualidade e quantidade 

dos recursos naturais e sociais (Estado) e as iniciativas e intervenção dos setores 

público, privado e da sociedade com o intuito de maximizar as oportunidades e 

corrigir as mudanças de estado na direção do estado de referência ou do estado 

desejado (Resposta).  

Os temas finais em que foram aglutinados os indicadores de Pressão, Estado e 

Resposta buscam apoiar a compreensão dos resultados positivos ou negativos da 

interação entre os aspectos da atividade/aspectos sociais síntese (Pressão) e os 

fatores do meio social (Estado), ou seja, esses temas agrupam indicadores de 

pressão, estado e resposta em função dos impactos mais prováveis de ocorrência, 

dado o estágio atual de conhecimento a respeito das atividades de E&P de petróleo 

e gás. 

Os aspectos da atividade formaram o referencial para um conjunto de indicadores 

primários (ainda em desenvolvimento) que buscam uma aproximação da dimensão 

específica das pressões dos empreendimentos de E&P sobre a área de influência; 

e os aqui chamados aspectos sociais síntese referenciam-se ao conjunto de 

indicadores secundários selecionados buscando representar os aspectos sociais 

que expressam, sinteticamente, o resultado do conjunto das atividades produtivas e 

políticas públicas sobre o estado dos fatores sociais numa categoria de pressão. 

 Para exemplificar, antecipamos que, em um dos temas, Pressão na Infraestrutura 

Urbana e de Serviços Públicos, os empregos gerados diretamente pela Petrobras e 
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os gerados indiretamente pela cadeia de petróleo constituem uma aproximação da 

pressão exercida pelo empreendimento sobre um conjunto de serviços públicos 

essenciais; a população de não naturais do município e as taxas de desemprego e 

de acesso a serviços públicos selecionados nos municípios da microrregião e do 

Estado com o quartil inferior de desempenho para esses indicadores, compõem os 

indicadores secundários de pressão síntese, esses dois conjuntos, ou em função 

da escassez de dados, um ou outro, são a referência para seleção dos indicadores 

de pressão; indicadores de acesso e qualidade da Infra-Estrutura e Qualidade 

Urbana compõem os indicadores de Estado; as despesas municipais por função, e 

as despesas municipais por função per capta compõem o grupo dos indicadores de 

resposta, pois conseguem captar para além dos prováveis aumentos de receita 

gerados pela dinamização econômica, o emprego delas em categorias de 

despesas referentes ao tema, além de possibilitar a análise tanto da evolução bruta 

dessas receitas, quanto a real evolução dessas receitas tendo e vista as taxas de 

crescimento populacionais. 

Os outros temas que compõem esse sistema de indicadores são: 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.  

A elaboração desse sistema de indicadores, de acordo com o modelo PER têm a 

perspectiva de se aproximar de uma visão conjunta dos vários componentes de 

cada uma das questões socioambientais consideradas relevantes, buscando 

desenvolver um olhar integrado entre a realidade socioambiental, as possíveis 

causas que estão interferindo nas transformações que é possível observar nessa 

realidade, as iniciativas e, consequentemente, as lacunas de iniciativa em ações 

desenhadas para agir positivamente em relação à 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, pretende-se que as seleções de indicadores, lidos e analisados em conjunto, 

possam compor um quadro dos processos em curso nessas localidades. 

 Sem perder de vista esse quadro referencial, entre os critérios utilizados pela 

seleção final dos indicadores, entre os já citados anteriormente como relevância 

política, utilidade para o usuário, consistência analítica, mensurabilidade, facilidade 

de compreensão, confiabilidade, transversalidade, universalidade, destaca-se os 
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problemas enfrentados pela disponibilidade de dados para as variáveis, escalas e 

periodicidade desejada. 

Sendo assim, e tendo em vista a viabilidade do sistema, em termos de replicação 

espacial e continuidade temporal, buscou-se prioritariamente a escolha de 

indicadores que pudessem ser descritos por variáveis objetivas, confiáveis, 

mensuráveis e que sejam continuamente coletados e disponibilizados por suas 

respectivas instituições geradoras. 

Segue, abaixo, o sistema de monitoramento ambiental para os municípios piloto, 

por tema, descritor de cada tema, as tabelas com os indicadores selecionados e 

valores referentes para  cada um dos municípios e os gráficos radares por 

município e tema, que foram utilizados para comunicar o estado e evolução de 

indicadores para cada um dos municípios do piloto.  

 

6.1 -  VULNERABILIDADE SOCIAL 

O conceito de vulnerabilidade social adotado se relaciona com a abordagem 

metodológica dos recursos, acessos e capacidades como desenvolvida por Sen & 

Nussbaum (1996; 2001) para lidar com a questão do desenvolvimento e da 

igualdade/desigualdade sociais. 

A vulnerabilidade ao impacto é entendida como a falta de recursos, acessos e 

capacidades provenientes do Estado, do mercado e da sociedade para se 

apropriar, prevenir, resistir e contornar os impactos, criando condições que 

reforcem as desigualdades sociais e a exclusão. 

Podemos pensar na relação entre os aspectos da atividade e a vulnerabilidade 

social sob dois aspectos distintos: como a vulnerabilidade condiciona a 

possibilidade de se apropriar das oportunidades geradas pelo empreendimento, 

como no caso da demanda de mão de obra, das novas oportunidades de emprego 

e negócios geradas pela demanda de bens e serviços e, todas relacionadas com a 

dinamização da economia e, por outro lado, como as transformações que podem 

ser induzidas por esses mesmos aspectos do empreendimento, como as 

mudanças demográficas, a alta no custo de vida, podem agravar  a vulnerabilidade 

social. 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes a esse tema, 

para cada um dos municípios, encontram-se em anexo. 
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6.2 -  GERAÇÃO DE EXPECTATIVA 

A geração de expectativa tem sido descrita como uma consequência da divulgação 

do empreendimento, ainda na fase de pré- instalação do projeto e caracteriza-se 

por um ambiente de incerteza no qual os agentes tentam antecipar suas 

preocupações e decisões, num ambiente de acesso assimétrico às informações, 

tendo em vista a mudança de cenário prevista para o futuro. A expectativa incide 

de forma variada sobre o poder público e setores diversos da população, de acordo 

com seu ponto de contato/interesse principal com o projeto.  

Pode-se citar a geração de royalties, de tributos, a demanda por  mão de obra,  

bens e serviço, a especulação imobiliária e o risco de vazamento acidental de óleo 

e produtos químicos  como aspectos da atividade que têm peso importante na 

modulação da geração de expectativa.  

Ainda que a geração e a repartição de royalties seja uma política pública com 

critérios definidos por lei,4 a divulgação do empreendimento pode gerar articulação 

nos gestores públicos municipais pelo recebimento desse recurso; também é um 

fator importante a incorporação dos benefícios do empreendimento no discurso 

desses agentes pelo papel que exercem como formadores de opinião local.  

A geração de empregos, relacionada com a demanda por mão de obra e bens e 

serviços, pode ser superestimada, causando expectativas irrealistas quanto a 

potencial de absorção da população e, levando a antecipações equivocadas, como 

migração em condição precária ou investimento em capacitação para áreas nas 

quais não haverá vagas disponíveis.  

O cenário de dinamização da economia esperado por esses aspectos da atividade, 

gera expectativas de valorização para o setor imobiliário e proprietários de terra e 

imóveis. A valorização das terras pode ocorrer pela expectativa de demanda para o 

uso de terra e imóveis para novos empreendimentos industriais e de serviços tendo 

em vista a demanda do empreendimento e ainda a procura futura de imóveis pela 

força de trabalho do empreendimento. Pode haver mudança na disponibilidade de 

                                            

 
4  De acordo com as Leis nº 12.351/2010 e nº 12.734/2012, em vigor, quando a produção ocorrer na plataforma continental, no mar 

territorial ou na zona econômica exclusiva, o valor de produção do petróleo será distribuído da seguinte forma: 
a) 22% para os Estados confrontantes; 
b) 5% para os Municípios confrontantes; 
c) 2% para os Municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outro hidrocarboneto 

fluido, na forma e critérios estabelecidos pela ANP; 
d) 24,5% para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal. 
e) 24,5% para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios; 
f) 22% para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos 

específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.  
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terras pela retenção especulativa.  Como o mercado de imóveis é um setor que 

costuma realizar antecipadamente as tendências futuras, pode haver aumento do 

preço dos imóveis pela incorporação antecipada desse cenário. 

Ainda em decorrência desse cenário de dinamização econômica, pode haver a 

expectativa de um cenário futuro de oportunidade para novos empreendimentos 

das mais variadas dimensões e graus de capacidade de investimento. Quanto aos 

pequenos empreendedores, ao lado das possibilidades de maior renda também há 

o risco de escolha e experiência no setor escolhido, ajuste temporal entre oferta e 

demanda  real e outras questões intrínsecas ao empreendedorismo. 

Quanto aos riscos de acidentes ambientais, é importante ressaltar que o acesso e 

compreensão assimétricos do projeto, bem como as dificuldades inerentes e 

justificáveis à internalização do conceito de risco criam desconfiança em relação à 

segurança ambiental no cenário futuro de implantação do projeto. Essa 

preocupação afeta a população em geral, mas especialmente populações que 

baseiam a reprodução de seu modo de vida no uso dos recursos naturais, como 

populações tradicionais, a exemplo de pescadores artesanais. 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes à esse tema, 

para cada um dos municípios, encontra-se em anexo. 

 

6.3 -  CONFLITO DE USO DO ESPAÇO MARINHO 

Conflitos socioambientais se caracterizam pelo estabelecimento de um campo de 

tensão, de disputa e embate (material e/ou simbólico), Silva e Sato (2012). 

Os conflitos sociais e territoriais envolvendo crescimento econômico, 

desenvolvimento social e sustentabilidade dos recursos naturais começaram a ser 

objeto de preocupação de estudiosos, técnicos, planejadores e gestores públicos 

após a segunda metade do séc. XX, sobretudo a partir da criação do Clube de 

Roma (1968) e da I Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano - Conferência de Estocolmo (1972). (Acselrad, 2004 e 2010; 

Brito et al, 2011). 

A ocupação do espaço marinho por estruturas, as área de exclusão da pesca, a 

movimentação de embarcações de apoio e os riscos de acidente são os aspectos 

da atividade que têm potencial de gerar pressão especialmente sobre as atividades 

econômicas de pesca e turismo e sobre a recreação da população em geral. 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes à esse tema, 

para cada um dos municípios, encontra-se em anexo . 
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6.4 -  INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA 

A logística merece um destaque por seu papel especialmente estratégico no 

processo de desenvolvimento: rodovias, hidrovias, dutos e ferrovias têm papel 

chave na orientação e atratividade de investimentos produtivos e representam 

possibilidades na construção de arranjos institucionais e novas formas de 

aprimoramento dos processos de desenvolvimento regional.    O cenário de 

desenvolvimento econômico e os investimentos em implantação, ampliação e 

conservação da infraestrutura incompatíveis com essa demanda torna a logística 

de transportes um fator encarecedor e limitador para o desenvolvimento de novas 

atividades produtivas. Aspectos do transporte como movimentação das 

embarcações de apoio podem  interferir com a qualidade cênica e representam um 

risco de vazamentos acidentais;  a movimentação rodoviária das fases de 

implantação e operação podem exercer  influência do estado de conservação das 

vias, no trânsito , entre outras questões.                                                                                   

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes à esse tema, 

para cada um dos municípios, encontra-se em anexo. 

 

6.5 -  INFRA-ESTRUTURA URBANA 

A infraestrutura urbana corresponde a um sistema técnico de serviços e 

equipamentos necessários ao desenvolvimento das funções urbanas. 

Essas funções podem ser vistas sob o aspecto social, econômico e institucional. 

Sob o aspecto social, a função urbana social visa promover adequadas condições 

de moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança; sob o aspecto 

econômico visa propiciar o desenvolvimento de atividades de produção e 

comercialização de bens e serviços e, sob o aspecto institucional visa oferecer os 

meios necessários ao desenvolvimento das atividades político-administrativas da 

própria cidade. ZMITROWICZ e NETO (1997). 

Entre as diretrizes gerais da Política Urbana LEI 10.257/2001 (10/07/2001), cujo 

objetivo  é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, cabe destacar: 

  

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 
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II – gestão democrática (...) 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

h) a exposição da população a riscos de desastres.  

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, 

do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

A hipótese de interação entre os grandes empreendimentos e a estrutura de 

serviços urbanos está relacionada com os aspectos demanda por mão de obra e 

bens e serviços. Com a geração de oportunidades de emprego e renda amplia o 

potencial de atratividade populacional do local, que é um dos fatores importantes 

no contexto das dinâmicas populacionais migratórias. Com a geração de 

oportunidades de emprego e renda amplia o potencial de atratividade populacional 

do local, que é um dos fatores importantes no contexto das dinâmicas 

populacionais migratórias. Um afluxo populacional maior ou incompatível com as 

demandas geradas pelo empreendimento pode, indiretamente, ampliar uma 

ocupação e uso desordenado do solo, com consequências sobre saneamento, 

saúde, qualidade urbana e áreas protegidas. 

Conjugam-se ao elemento atratividade locais outros elementos fundamentais na 

decisão de migrar como repulsão das microrregiões e dos estados, a própria 

dinâmica interna de cada estado, e efeitos das políticas sociais, que, ao melhorar 

as condições de vida da população, reduzem a pressão migratória. (DINIZ, CC, 

2013). 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes a esse tema, 

para cada um dos municípios, encontram-se em anexo. 
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6.6 -  ALTERAÇÃO NOS MODOS DE VIDA 

As alterações que o empreendimento pode causar nas localidades em que se 

instala podem ter reflexo no modo de vida das populações dessas localidades. A 

maior circulação de pessoas e recursos financeiros, relacionadas especialmente 

com a demanda por mão de obra e a demanda por bens e serviços, pode ser um 

indutor para essas alterações. 

Entende-se como modo de vida, para as finalidades desse trabalho, as formas de 

reprodução social e as práticas cotidianas que as sustentam. O modo de vida 

abarca os indicadores objetivos das condições de vida e trabalho, mas é 

constituído, também, na articulação das condições de vida com as formas de 

sociabilidade, a vida cotidiana e os hábitos e práticas que permeiam o campo 

social. 

Dada a ausência de indicadores secundários que pudessem abarcar os mais 

variados aspectos desse campo, buscou-se, de acordo com a disponibilidade, 

selecionar indicadores que pudessem expressar alterações nos indicadores sociais 

que possam refletir ou ser reflexo de alterações no modo de vida das populações. 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes à esse tema, 

para cada um dos municípios, encontra-se em anexo. 

 

6.7 -  EMPREGO, CAPACITAÇÃO E CULTURA 

Os benefícios que podem ser gerados pela Dinamização Econômica (9), e pelo 

Incremento de Comércio e Serviços (8) relacionados a demanda por mão de obra 

e, especialmente, a demanda por bens e serviços, pode gerar grandes 

transformações no mercado de trabalho regional, com reflexos diretos no 

rendimento da população. Entretanto, tais reflexos se distribuem de forma  social e 

espacialmente desigual. 

Uma crítica importante em relação aos benefícios do empreendimento frente a sua 

contribuição para o desenvolvimento local, é a falta de absorção da mão de obra 

local em decorrência dos empregos mais diretamente relacionados com a cadeia 

de petróleo exigirem certo nível de qualificação profissional  que não corresponde a 

da população economicamente ativa dos municípios nos quais a atividade é 

implementada. 

O cerne desse tema é monitorar a evolução da absorção da força de trabalho pelas 

novas oportunidades, expressas principalmente na cadeia de petróleo ou em áreas 

com algum grau de correlação com essa cadeia, em conjunto com  a evolução da  



  

________________________________________________________________________________

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello 64/252 

 

capacitação da população e também monitorar a expressão dessa movimentação 

do mercado de trabalho em indicadores mais abrangentes, como o rendimento 

médio, a taxa de desemprego e a distribuição da mão de obra entre os três setores 

da economia. 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes à esse tema, 

para cada um dos municípios, encontra-se em anexo. 

 

6.8 -  INCREMENTO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

O modelo sobre o qual as transformações decorrentes da exploração e produção 

de petróleo que serviram de referência para esse trabalho se assenta está 

fortemente atrelado com as mudanças demográficas e econômicas relacionadas 

com os aspectos demanda por mão de obra, demanda por bens e serviços e 

divulgação do empreendimento. 

Uma crítica comum na implantação dos grandes empreendimentos em geral é o 

estrangulamento das infraestruturas existentes pela ruptura na tendência 

demográfica. 

Esse sistema já propôs um olhar sobre Infraestrutura e Logística, sobre a  

Infraestrutura Urbana (5) e propõe agora um olhar sobre a Infraestrutura de 

comércio e Serviços, tanto do ponto de vista dos acessos quanto do ponto de vista 

das oportunidades. 

A demanda por bens e serviços decorrentes do empreendimento e ainda as 

demandas por bens e serviços geradas pelo efeito renda, compõe uma demanda 

por mão de obra mais diversificada e menos especializada que a demanda direta 

de E&P, e pode gerar uma cadeia de novas oportunidades mais compatível com o 

estado inicial da capacitação da população economicamente ativa dos municípios 

em que a atividade se instala. 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes à esse tema, 

para cada um dos municípios, encontra-se em anexo. 

 

6.9 -  DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA 

A dinamização da economia é um dos fatores de maior impacto na decisão 

favorável a instalação de um novo empreendimento. 

O efeito indutor da atividade de E&P sobre a economia ocorre principalmente  por 

meio da demanda por bens e serviços, efeito renda e maior potencial de 

investimentos do poder público. 
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É importante ressaltar que,  dada a seletividade espacial do capital , a tendência é 

que o potencial de dinamização das atividades de exploração e produção de 

petróleo sobre a economia,  por meio da efetiva atração de investimentos para a 

área de influência do projeto, ocorra no local de concentração das bases de 

operação, com influência muito reduzida sobre os outros municípios da área de 

influência.(ANP/IBAM/IPEA/FUBJ/UFRJ ,2003 e UFRJ/REDE PETRO, 2003). 

O efeito renda, se refere a  movimentação da economia gerada pela alocação de 

uma parte da renda dos trabalhadores em consumo de alimentos, lazer e serviços 

diversos. Essa renda adicional  favorece  o aumento da demanda e os empregos 

nesses setores, dinamizando tanto o mercado de trabalho como o mercado de 

consumo (Najberg, 2004). Esse aumento da massa salarial que explica o efeito 

renda está relacionado a empregos e renda gerados pela demanda de bens e 

serviços e está atrelado aos mesmos critérios espaciais de distribuição, ou seja é 

muito provável que sejam sentidos na localidades  que tenham uma função como 

base de operação e, nas suas proximidades. 

Cabe também destacar que a circulação adicional de renda, gerada pela 

dinamização econômica, também é vetor no aumento no custo de vida, expresso 

aqui, especialmente pelo custo da moradia. 

Se, por um lado, ele é espacialmente alocado de acordo com os aspectos da 

dinamização econômica, o que significa dizer que os aumentos no custo de vida 

serão sentidos nos mesmo locais onde haverá maior circulação de dinheiro, cabe  

enfatizar a distribuição social desigual  dessa renda, o que pode causar 

simultaneamente, aumento da riqueza e da desigualdade social (1. Vulnerabilidade 

Social). 

Nos municípios da área de influência que não terão sua economia abarcada pela 

indústria de petróleo, as receitas adicionais geradas por meio da arrecadação de 

royalties, se bem empregadas, (11. Receitas, Tributos e Investimentos) podem ser 

importantes para o desenvolvimento de outras atividades econômicas que se 

beneficiam de infraestrutura urbana adequada como o setor turístico.(CESAR e 

AJARA, 2006) 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes à esse tema, 

para cada um dos municípios, encontra-se em anexo. 
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6.10 -  RECEITAS, TRIBUTOS E INVESTIMENTOS 

Uma importante contribuição, para o município, dos empreendimentos que se 

instalam em seu território é o aumento da receita tributária. No caso da atividade 

petrolífera adiciona-se, ainda, a capacidade de indução de novos empreendimentos 

e consequentemente nova base de arrecadação de impostos e a geração de renda 

no município através dos repasses dos royalties de acordo com a legislação que 

regulamenta este tributo. 5 

Quanto ao aumento de receitas associadas à dinamização econômica (IPTU, ISS, 

ITBI) é esperado que sua oscilação positiva acompanhe a seletividade espacial do 

capital, e , no caso da indústria de petróleo, seja mais importante para, e nas 

proximidades das localidades que servirão de base de apoio para o 

empreendimento. 

Embora o aumento do montante de recursos seja inquestionável, algumas  questões 

principais se colocam  para serem analisadas em conjunto com a elevação dos 

volumes das  receitas. A primeira diz respeito à capacidade ou adicionalidade  líquida 

dessa  novas receitas frente às novas demandas de infra-estrutura social requeridas  

pela potencial mudança demográfica, que pode gerar maior ou menor pressão sobre 

as infra-estruturas instaladas, corroendo essa adicionalidade (5.Infra-estrutura 

urbana), uma outra questão importante se refere a efetividade dos gastos públicos 

dos recursos adicionais em áreas estratégicas para o desenvolvimento e melhoria 

da qualidade de vida locais. 

Cabe resgatar ainda a importância de, no conjunto dos tributos, monitorar a 

dependência dos royalties para as localidades, levando em conta dois principais 

desdobramentos da natureza desse recurso: a finitude e a instabilidade. 

Na qualidade de renda que é articulada a um recurso natural finito, é uma receita 

que tende a diminuir ao longo do tempo e na qualidade de renda atrelada ao preço 

do petróleo, está sujeita às mesmas oscilações cambiais do produto, podendo 

representar uma vulnerabilidade, tanto na ausência de novos projetos econômicos 

que possam conviver e suceder a economia do petróleo como em relação aos 

comportamentos cíclicos do mercado internacional (UFRJ/REDE PETRO, 2003). 

As tabelas e representação gráfica com os indicadores referentes à esse tema, 

para cada um dos municípios, encontra-se em anexo . 

                                            

 
5 Ver  nota 6. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O sistema de indicadores em discussão objetiva o entendimento e a mensuração 

das transformações socioambientais relacionadas com as atividades de exploração 

e produção de petróleo em operação na Bacia de Santos, e gás ao longo do tempo 

tendo em vista gerar subsídios para o seu controle legal e social e para a tomada 

de decisão afeta à maximização dos impactos positivos, prevenção, minimização e 

compensação dos possíveis impactos negativos, bem como apoiar a discussão 

sobre novos empreendimentos. 

A análise crítica do sistema em discussão, apresentado neste relatório,  foi avaliado 

sob as seguintes perspectivas:  

1. O conjunto de temas selecionados é representativo do conjunto das 

transformações passíveis de ocorrer em decorrência das atividades de produção e 

exploração de petróleo? 

2. O conjunto de indicadores selecionados é representativo para o tema, levando 

em conta tanto o modelo de como a atividade pode interferir no meio social como a 

operacionalização do marco conceitual PER? 

3. A periodicidade do conjunto de indicadores selecionados é compatível com as 

demandas de monitoramento para cada tema? 

4. A escala do sistema de indicadores é compatível com temas de monitoramento? 

5. As referências e os modelos de encadeamento de impactos que orientam o 

nosso olhar, correspondem a atual forma de desenvolvimento das atividades de 

Exploração e Produção de Petróleo? 

6. Essas referências e modelos são válidos para o atual estágio da sociedade 

brasileira? São válidas para todos os tipos de cidades? 

7. E, por fim, a forma de construção e apresentação do sistema é favorável ao seu 

processo de difusão como ferramenta de tomada de decisão e controle social?  

 

O conjunto de temas selecionados para esse sistema foi informado, tanto pelo 

estado de conhecimento atual a respeito dos impactos socioeconômicos potenciais 

da E&P no Brasil quanto pela demanda de informação a respeito desses impactos. 

Esse conhecimento atual reflete tanto os impactos que vêm sendo reportados nos 

prognósticos dos EIAS quanto nos referenciais bibliográficos disponíveis, e a 

demanda de informação foi pautada pelo conjunto de expectativas e críticas à 

indústria de E&P que se pode depreender das informações veiculadas no meios de 

comunicação de massa, das falas nas audiências públicas e do cotidiano da 

empresa na implementação das atividades de mitigação de impactos sociais. 
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Tendo em vista o conjunto dessas informações, os temas propostos são 

compatíveis com a cobertura dos temas relevantes para o monitoramento dos 

impactos socioeconômicos da atividade. 

É preciso enfatizar, no entanto, que as referências bibliográficas ainda são muito 

incipientes, seja por sua abrangência espacial, suas opções metodológicas, ou pelo 

conhecimento do funcionamento da indústria de petróleo sobre o qual suas 

perspectivas são construídas. 

Na coleta, análise e classificação dos indicadores disponíveis para o sistema, ficou 

claro que vários impactos importantes seriam impossíveis de serem monitorados a 

partir desse conjunto de dados. Foram propostas alternativas para temas 

fundamentais, como o valor do preço dos imóveis, por exemplo, ou foram 

selecionadas proxys mais passíveis de ser acompanhadas e que podem possibilitar 

diversas inferências, como no caso dos temas ligados a alteração nos modos de 

vida. Embora exista um conjunto de possíveis impactos que ficaram fora do 

sistema de monitoramento, todas das macroáreas que foram levantadas foram 

contempladas. A maior fragilidade está no conjunto de indicadores selecionados 

para caracterizar a pressão. É fundamental que haja uma mobilização no sentido 

de preenchimento dessa lacuna dada a finalidade e a escolha metodológica do 

sistema. Dado os encadeamento aspecto da atividade-fator social-impacto que 

serviu de base para esse modelo, as informações mais relevantes para serem 

levantadas e construídos indicadores de monitoramento seriam os relacionados 

com a demanda por mão de obra, demanda por bens e serviços, risco de 

vazamento de óleo e substâncias químicas, logística e divulgação do 

empreendimento.  

Seria importante também indicadores de resposta da empresa, especialmente as 

medidas de mitigação, responsabilidade social e investimento em pesquisa e 

desenvolvimento.  

Sobre a demanda de indicadores de pressão, destaca-se a necessidade de se 

levantar: 

Previsão de contratação de empregos diretos do empreendimento; 

Contratação de empregos diretos do empreendimento; 

Previsão de geração de empregos indiretos do empreendimento 

Previsão de investimento; 

Investimento 

Informação sobre carga/ demanda por transporte por tipo de meio de transporte 

Volume de movimentação de passageiros Petrobras 

Geração de resíduos 

Investimentos da Petrobras em Pesquisa e Desenvolvimento 
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Número de beneficiários /Valor investido em programa de educação 

ambiental/ações de mitigação. 

Número de beneficiários/ Valor investido em ação de responsabilidade social. 

 É importante caracterizar ainda a adequação do sistema de indicadores do ponto 

de vista da periodicidade e escala.  

 

No que diz respeito à periodicidade, um conjunto importante de indicadores, 

inclusive aqueles referentes ao crescimento da população e a migração só podem 

ser monitorados na periodicidade decenal, um período bastante longo de tempo 

para a finalidade de gestão. Apesar disso um conjunto de indicadores pode ser 

atualizado num prazo mais curto e poderia se pensar no caso da proposição de 

uma periodicidade em tempo menor para o monitoramento desses indicadores. 

Quanto à escala, é preciso ainda avançar em uma avaliação mais específica do 

tema, para avaliar se alguns temas não seriam importantes e possíveis de serem 

monitorados em escalas maiores e menores.  

É importante avaliar estratégias de inclusão dos futuros usuários do sistema na 

continuidade da sua concepção e desenvolvimento e buscar ainda, promover 

interface com outros projetos locais que também têm interesse no monitoramento 

dos impactos da indústria do petróleo (por exemplo, IBASE) para um processo de 

validação social do sistema. 

No que diz respeito ao potencial de comunicação desse sistema, ele apresenta um 

amplo conjunto de indicadores para cada tema, o que pode ser bem interessante 

para analistas, mas se transformar num dificultador para sua utilização como 

ferramenta de gestão e controle social.  
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ANEXO: SISTEMA DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS NO ÂMBITO DA UNIDADE DE OPERAÇÃO, 

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS DA BACIA DE SANTOS (ASSOCIAÇÃO SCIENCE) 

1 - VULNERABILIDADE SOCIAL 

1.1 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

Quadro 1 - Vulnerabilidade Social - DADOS PARA OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

(*) Dados não disponíveis para 1991 

(**) A autonomia financeira tem como fonte o sistema FINBRA do tesouro Nacional tendo os dados disponibilizados a partir de 

1995
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Quadro 2 - Vulnerabilidade Social - Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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Gráfico 1 - Vulnerabilidade Social - Município de Rio de Janeiro 
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Gráfico 2 - Vulnerabilidade Social - Município do Rio de Janeiro, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 3 - Vulnerabilidade Social - Município de Niterói 
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Gráfico 4 - Vulnerabilidade Social - Município de Itaguaí 
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Gráfico 5 - Vulnerabilidade Social - Município de Itaguaí, excluídos valores atípicos 
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1.2 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 3 - Vulnerabilidade Social - Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

(*) Dado não disponível para 1991 

(**) A autonomia financeira tem como fonte o sistema FINBRA do tesouro Nacional tendo os dados disponibilizados a partir de 

1995 
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Quadro 4 - Vulnerabilidade Social - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de São Paulo 
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Gráfico 6 - Vulnerabilidade Social - Município de Santos 
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Gráfico 7 - Vulnerabilidade Social - Município de Santos, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 8 - Vulnerabilidade Social - Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 9 - Vulnerabilidade Social - Município de Itanhaém 
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 Gráfico 10 - Vulnerabilidade Social - Município de Itanhaém, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 11 - Vulnerabilidade Social - Município de Guarujá 
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1.3 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 5 - Vulnerabilidade Social - Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

(*) Dado não disponível para 1991 

(**) A autonomia financeira tem como fonte o sistema FINBRA do tesouro Nacional tendo os dados disponibilizados a partir de 

1995 
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Quadro 6 - Vulnerabilidade Social - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 
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 Gráfico 12 - Vulnerabilidade Social - Município de Itajaí 

 

 



  

 

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello          93/252 

 

Gráfico 13 - Vulnerabilidade Social - Município de Navegantes 

 



  

 

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello          94/252 

 

2. - Geração de expectativa 

2.1 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Quadro 7 - Geração de expectativa - Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

Nota: Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 

(*) Para os municípios de Niterói e de Itaguaí, embora tendo sido pesquisado junto às prefeituras, não se obteve dado confiável. 
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Quadro 8 - Geração de expectativa - Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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Gráfico 14 – Geração de Expectativa – Município de Rio de Janeiro 
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Gráfico 15 – Geração de Expectativa – Município de Niterói 
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Gráfico 16 – Geração de Expectativa – Município de Itaguaí 
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2.2 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 9 – Geração de Expectativa – Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

Nota: Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 

 

 

 

Quadro 10 – Geração de Expectativa – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de São Paulo 
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Gráfico 17 – Geração de Expectativa – Município de Santos 
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Gráfico 18 – Geração de Expectativa – Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 19 – Geração de Expectativa – Município de Itanhaém 
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Gráfico 20 – Geração de Expectativa – Município do Guarujá 
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2.3 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 11 – Geração de Expectativa – Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

Nota: Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 
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Quadro 12 – Geração de Expectativa – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 
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Gráfico 21 – Geração de Expectativa – Município de Itajaí 
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Gráfico 22 – Geração de Expectativa – Município de Navegantes 
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3 – CONFLITO DE USO DO ESPAÇO MARINHO 

3.1 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Quadro 13 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

(*) Dados não disponibilizados pela Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio e Janeiro. 

(**) Não foi possível o cálculo das taxas para os municípios de Niterói e Itaguaí, pela falta de dados sistematizados. 

(***) Dados disponíveis na página da Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 2006. 
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Quadro 14 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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Gráfico 23 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município do Rio de Janeiro 
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Gráfico 24 Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município de Niterói 
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Gráfico 25 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município de Niterói, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 26 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município de Itaguaí 
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3.2 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 15 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

(*) Dados disponibilizados pelo Instituto de Pesca do Estado de São Paulo, a partir de 1998. Os dados de Caraguatatuba e 

Itanhaém, embora estejam disponibilizados a partir de 2008, foram considerados apenas os referentes a 2010. Guarujá e Santos a 

produção é considerada única.  

(**) Dados disponíveis a partir de 2006, concentrando-se no município de Santos, pois os demais municípios da área de pesquisa 

não possuem porto estruturado. 

(***) Dados disponíveis a partir de 2006, concentrando-se no município de Santos, pois os demais municípios da área de pesquisa 

não possuem porto estruturado. 
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Quadro 16 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de São Paulo 
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Gráfico 27 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município de Santos 
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Gráfico 28 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 29 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município de Itanhaém 
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Gráfico 30 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município do Guarujá 
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3.3 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 17 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

(*) Dados não sistematizados e não apresentam série histórica. 

(**) Dados disponibilizados pela Autoridade Portuária de Itajaí. 

(***) Dados disponibilizados pela Autoridade Portuária de Itajaí. 
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Quadro 18 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 
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Gráfico 31 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município de Itajaí 
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Gráfico 32 – Conflito de Uso do Espaço Marinho – Município de Navegantes 
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4 – PRESSÃO NA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS 

4.1 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Quadro 19 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

(*) Dados disponibilizados, a partir de 2006, para os aeroportos do município do Rio de Janeiro. Niterói e Itaguaí não possuem 

aeroporto 

(**) Dados disponibilizados pela Companhia de Docas do Rio de Janeiro, a partir de 2006. 

(***) Os portos de Niterói e Itaguaí, não apresentaram movimento de passageiros. 

 

 

Quadro 20 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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Gráfico 33 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município do Rio de Janeiro 
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Gráfico 34 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município de Niterói 
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Gráfico 35 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município de Itaguaí 
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4.2 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 21 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

(*) Dados a partir de 2006, disponibilizados pelo DAESP, para o único aeroporto na área de pesquisa – Itanhaém. 

(**) Dados disponibilizados pela Companhia de Docas, a partir de 2006, para o único porto estruturado na área de pesquisa – 

Santos. 

 

 

Quadro 22 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de São Paulo  
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Gráfico 36 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município de Santos 
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Gráfico 37 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 38 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município de Itanhaém 
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Gráfico 39 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município do Guarujá  
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4.3 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 23 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

(*) Navegante é o único aeroporto, na área de pesquisa, no Estado de Santa Catarina. 

(**) Dados disponibilizados pela Autoridade Portuária de Itajaí, a partir de 2006. 

 

 

Quadro 24 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 
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Gráfico 40 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município de Itajaí 
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Gráfico 41 – Pressão na Infraestrutura de Serviços – Município de Navegantes 
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5 – PRESSÃO NA INFRAESTRUTURA URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

5.1 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Quadro 25 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

(*) Dados de royalties disponíveis apenas a partir de 1999. Dados lançados em 1991 se referem ao ano de 1999. Royalties do 

petróleo transferido para Itaguaí apenas a partir do ano 2003. 

(**) A função ciência e tecnologia é uma rubrica de origem estadual ou federal e poucos municípios dispõem dessa função. Assim, 

de acordo com o  sistema FINBRA do Tesouro Nacional, apenas em 2010 e somente para os municípios do Rio de Janeiro e 

Niterói, antigas capitais, ocorreram gastos nessa função. 
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(***) Dados do orçamento municipal obtidos no sistema FINBRA, disponíveis a partir de 1995. 

(****) Não há dados disponíveis em 1991. 

(*****) Embora se tenha pesquisado junto às unidades de segurança pública e nos sites de estatísticas sobre segurança e violência 

não se obteve dados sobre o tema nos municípios do Rio de Janeiro. 

 

 

Quadro 26 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio 

de Janeiro 
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Gráfico 42 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município do Rio de Janeiro 
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Gráfico 43 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município do Rio de Janeiro, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 44 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Niterói 
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Gráfico 45 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Niterói, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 46 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Itaguaí 
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5.2 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 27 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

(*) Dados de royalties disponíveis a partir de 1999. Dados lançados em 1991se referem ao ano de 1999, quando disponíveis. 

(**) A função ciência e tecnologia é uma rubrica de origem estadual ou federal, poucos municípios a tem. Assim, o sistema FINBRA 

do Tesouro Nacional, disponibiliza tais informações apenas para o ano de 2010. Somente os municípios do Rio de Janeiro e 

Niterói, antigas capitais, apresentam gastos nessa função. 

(***) Dados do orçamento municipal obtidos no sistema FINBRA só estão disponíveis a partir de 1995. 

(****) Não há dados disponíveis em 1991. 
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(*****) Não foi possível obter dados para Caraguatatuba. Para o município de Itanhaém não havia disponibilidade de dados em 

1991. 

(******) Dados não disponíveis para 1991, em Itanhaém. 
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Quadro 28 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de 

São Paulo 
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Gráfico 47 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Santos 
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Gráfico 48 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Santos excluídos valores atípicos 
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Gráfico 49 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 50 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Caraguatatuba, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 51 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Itanhaém 
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Gráfico 52 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município do Guarujá 
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Gráfico 53 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município do Guarujá, excluídos valores atípicos 
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5.3 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 29 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina  

 

(*) Dados de royalties disponíveis a partir de 1999 até 2003, somente para Navegantes. Dados lançados em 1991sereferem ao 

ano de 1999. 
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(**) A função ciência e tecnologia é uma rubrica de origem estadual ou federal, poucos municípios a tem. Assim, no sistema 

FINBRA do Tesouro Nacional, despesas na referida função, estão disponíveis apenas para o ano 2010 e somente para os 

municípios do Rio de Janeiro e Niterói, antigas capitais. 

(***) Informações disponíveis apenas a partir de 1995. 

(****) Não há dados disponíveis em 1991.  
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Quadro 30 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Dados Normatizados para os Municípios de Santa 

Catarina  
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Gráfico 54 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Itajaí 
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Gráfico 55 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Itajaí, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 56 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Navegantes 
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Gráfico 57 – Pressão na Infraestrutura Urbana e de Serviços Públicos – Município de Navegantes, excluídos valores atípicos 
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6 – ALTERAÇÃO NOS MODOS DE VIDA 

6.1 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Quadro 31 – Alterações nos Modos de Vida – Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

(*) Dados sobre energia elétrica disponíveis para o  período de 2001 a 2010 

(**) Dados sobre internações não disponíveis em 1991 

(***) Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 

 

 



  

 

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello          161/252 

 

 

Quadro 32 – Alterações nos Modos de Vida – Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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Gráfico 58 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Rio de Janeiro  
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Gráfico 59 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Rio de Janeiro, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 60 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Niterói 
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Gráfico 61 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Itaguaí 
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Gráfico 62 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Itaguaí, excluídos valores atípicos 
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6.2 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 33 – Alterações nos Modos de Vida – Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

(*) Dados sobre energia elétrica disponíveis para  o período de 2001 a 2010 

(**) Dados sobre internações não disponíveis em 1991 

(***) Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 
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Quadro 34 – Alterações nos Modos de Vida – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de São Paulo 
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      Gráfico 63 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Santos 

 



  

 

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello          170/252 

 

Gráfico 64 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 65 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Itanhaém 
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Gráfico 66 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Itanhaém, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 67 – Alteração nos Modos de Vida – Município do Guarujá 
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6.3 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 35 – Alterações nos Modos de Vida – Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

(*) Dados sobre energia elétrica disponíveis para o período de 2001 a 2010 

(**) Dados sobre internações não disponíveis em 1991 

(***) Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 

. 
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Quadro 36 – Alterações nos Modos de Vida – Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 
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Gráfico 68 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Itajaí 
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Gráfico 69 – Alteração nos Modos de Vida – Município de Navegantes 
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7 – EMPREGO CAPACITAÇÃO E CULTURA 

7.1 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Quadro 37 – Emprego Capacitação e Cultura – Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

(*) Dados do IBGE só a partir do censo 2000 

(**) Para os municípios do Rio de Janeiro e Niterói não se tinha dados disponíveis para 1991 

(***) Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 
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Quadro 38 – Emprego Capacitação e Cultura – Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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Gráfico 70 – Emprego Capacitação e Cultura – Município do Rio de Janeiro 
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Gráfico 71 – Emprego Capacitação e Cultura – Município do Rio de Janeiro, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 72 – Emprego Capacitação e Cultura – Município de Niterói 
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Gráfico 73 – Emprego Capacitação e Cultura – Município de Itaguaí 
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Gráfico 74 – Emprego Capacitação e Cultura – Município de Itaguaí, excluídos valores atípicos 

 

 



  

 

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello          185/252 

 

7.2 – MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 39 – Emprego Capacitação e Cultura – Dados para os Municípios do Estado de São Paulo  

 

(*) Dados do IBGE só a partir do censo 2000 

(***) Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 

 

 



  

 

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello          186/252 

 

 

Quadro 40 - Emprego Capacitação e Cultura - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de São Paulo 
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Gráfico 75 - Emprego Capacitação e Cultura - Município de Santos 
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Gráfico 76 - Emprego Capacitação e Cultura - Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 77 - Emprego Capacitação e Cultura - Município de Itanhaém 
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Gráfico 78 - Emprego Capacitação e Cultura - Município do Guarujá 
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7.3 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 41 - Emprego Capacitação e Cultura - Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

(*) Dados do IBGE só a partir do censo 2000 

(***) Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007 

. 
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Quadro 42 - Emprego Capacitação e Cultura - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 
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Gráfico 79 - Emprego Capacitação e Cultura - Município de Itajaí 
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Gráfico 80 - Emprego Capacitação e Cultura - Município de Navegantes 
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8 - INCREMENTO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

8.1 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Quadro 43 - Incremento de Comércio e Serviços - Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

(*) Dados disponíveis apenas para o município do Rio de Janeiro, a partir de 2001 (Fundação Instituto Pereira Passos-IPP). Os 

municípios de Niterói e Itaguaí não possuem dados sistematizados.  

Nota 1: Não foi possível o cálculo das taxas para os municípios de Niterói e Itaguaí, pela falta de dados sistematizados. 

Nota2: Acesso à telefonia móvel e acesso à internet domiciliar disponível a partir de 2010.  

Nota3: Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 
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Quadro 44 - Incremento de Comércio e Serviços - Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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Gráfico 81 - Incremento de Comércio e Serviços - Município do Rio de Janeiro 
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Gráfico 82 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Niterói 
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Gráfico 83 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Itaguaí 
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Gráfico 84 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Itaguaí, excluídos valores atípicos 
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8.2 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 45 - Incremento de Comércio e Serviços - Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

(*) Dados não disponíveis nas Prefeituras para Caraguatatuba e Itanhaém.  

Nota1: Dados de acesso à telefonia móvel e acesso à internet domiciliar, disponíveis a partir de 2010.  

Nota2: Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 
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Quadro 46 - Incremento de Comércio e Serviços - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de São Paulo  
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Gráfico 85 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Santos 
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Gráfico 86 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Santos, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 87 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 88 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Itanhaém 
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Gráfico 89 - Incremento de Comércio e Serviços - Município do Guarujá 
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8.3 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 47 - Incremento de Comércio e Serviços - Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

(*) Dados não disponíveis para o ano de 1991, para os municípios de Itajaí e Navegantes.  

(**) Taxas calculadas, a partir do ano 2000, não sendo possível o cálculo da Taxa de ocupação, segundo motivo trabalho (dados 

não disponíveis).  

Nota1: Dados de acesso à telefonia móvel e acesso à internet domiciliar, disponíveis a partir de 2010.  

Nota2: Dados de microempresas são obtidos através de pesquisa do IBGE cuja primeira foi realizada em 2007. 
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Quadro 48 - Incremento de Comércio e Serviços - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina  
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Gráfico 90 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Itajaí 
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Gráfico 91 - Incremento de Comércio e Serviços - Município de Navegantes 
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9 - DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA   

9.1 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Quadro 49 - Dinamização da Economia - Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

(*) e (***)  Dados não disponíveis em 1991 

(**) Registros não disponíveis de forma organizada para Niterói e Itaguaí. 
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Quadro 50 - Dinamização da Economia - Dados Normatizados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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 Gráfico 92 - Dinamização da Economia - Município do Rio de Janeiro 
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Gráfico 93 - Dinamização da Economia - Município do Rio de Janeiro, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 94 - Dinamização da Economia - Município de Niterói 
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Gráfico 95 - Dinamização da Economia - Município de Itaguaí 
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9.2 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 51 - Dinamização da Economia - Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

(*) e (***) Dados não disponíveis em 1991 

 

 

Quadro 52 - Dinamização da Economia - Dados Normatizados para os Municípios de São Paulo 
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Gráfico 96 - Dinamização da Economia - Município de Santos 
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Gráfico 97 - Dinamização da Economia - Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 98 - Dinamização da Economia - Município de Itanhaém 
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Gráfico 99 - Dinamização da Economia - Município do Guarujá 
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9.3 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 53 - Dinamização da Economia - Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

(*) e (***) Dados não disponíveis em 1991 
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Quadro 54 - Dinamização da Economia - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 
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Gráfico 100 - Dinamização da Economia - Município de Itajaí 
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Gráfico 101 - Dinamização da Economia - Município de Itajaí, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 102 - Dinamização da Economia - Município de Navegantes 
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10 - RECEITAS, TRIBUTOS E INVESTIMENTOS 

10.1 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Tabelas UF Rio de Janeiro 

 

Quadro 55 - Receitas, Tributos e Investimentos - Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 

Nota: As informações referentes ao orçamento municipal só estão disponíveis a partir de 1995. Despesa com ciência e tecnologia 

disponível apenas para os municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Para os demais municípios, a rubrica é exclusivamente estadual 

ou federal. Despesas com segurança e defesa pública é uma rubrica estadual e municipal, e estão disponíveis apenas para  

alguns municípios a partir de 2010. 
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Quadro 55 - Receitas, Tributos e Investimentos - Dados para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
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Gráfico 103 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município do Rio de Janeiro 
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Gráfico 104 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município do Rio de Janeiro, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 105 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Niterói 
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Gráfico 106 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Niterói, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 107 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Itaguaí 
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Gráfico 108 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Itaguaí, excluídos valores atípicos 
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10.2 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Quadro 57 - Receitas, Tributos e Investimentos - Dados para os Municípios do Estado de São Paulo 

 

Nota: As informações referentes ao orçamento municipal só estão disponíveis a partir de 1995. Despesa com ciência e tecnologia 

disponível apenas para os municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Para os demais municípios, a rubrica é exclusivamente estadual 

ou federal. Despesas com segurança e defesa pública é uma rubrica estadual e municipal, e estão disponíveis apenas para  

alguns municípios a partir de 2010. 
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Quadro 58 - Receitas, Tributos e Investimentos - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de São Paulo 
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Gráfico 109 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Santos 
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Gráfico 110 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Santos, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 111 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Caraguatatuba 
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Gráfico 112 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Caraguatatuba, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 113 - Receitas, Tributos e Investimentos  - Município de Itanhaém 
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Gráfico 114 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Itanhaém, excluídos valores atípicos 

 



  

 

CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello          244/252 

 

Gráfico 115 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município do Guarujá 
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Gráfico 116 - Receitas, Tributos e Investimentos – Município do Guarujá, excluídos valores atípicos 
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10.3 - MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

Quadro 59 - Receitas, Tributos e Investimentos - Dados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 

 

Nota: As informações referentes ao orçamento municipal só estão disponíveis  a partir de 1995. Despesa com ciência e tecnologia 

disponível apenas para os municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Para os demais municípios, a rubrica é exclusivamente estadual 

ou federal. Despesas com segurança e defesa pública é uma rubrica estadual e municipal, e estão disponíveis apenas para  

alguns municípios a partir de 2010. 

(*) Não se dispõe de informações para o Município de Itajaí. 
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Quadro 60 - Receitas, Tributos e Investimentos - Dados Normatizados para os Municípios do Estado de Santa Catarina 
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Gráfico 117 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Itajaí 
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Gráfico 118 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Itajaí, excluídos valores atípicos 
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Gráfico 119 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Navegantes 
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Gráfico 120 - Receitas, Tributos e Investimentos - Município de Navegantes, excluídos valores atípicos 
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