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RESUMO 

 

Apresenta-se uma proposta para a análise global da sustentabilidade em projetos relacionados 

às instalações de petróleo. Por considerar aspectos econômicos, ambientais e sociais nas 

etapas iniciais do projeto (design), o método sugerido é mais abrangente e pode ser utilizado 

para complementar as análises comumente aplicadas na indústria do petróleo, como: Estudo 

de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTE; Estudo de Impacto Ambiental - EIA e as 

análises de riscos. Vários autores, associações, órgãos certificadores e empresas de petróleo 

sugerem diferentes abordagens para estudar a sustentabilidade em algumas atividades (ou 

indústrias) específicas. Neste trabalho, foi montada uma lista de verificação com aspectos de 

sustentabilidade significativos para a indústria do petróleo (instalações de superfície). Além 

disso, foi elaborada uma matriz para avaliar os itens relevantes para sustentabilidade nestes 

empreendimentos. Neste trabalho, a lista de verificação interage com a matriz para a 

realização de uma “Análise Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento” (APSE). 

Esta proposta permite identificar aspectos que contribuam significativamente para a 

sustentabilidade global. A partir desta análise, que inclui aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, é construído um relatório que é utilizado para analisar qualitativamente e 

quantitativamente os impactos dos aspectos na sustentabilidade do empreendimento. Nesta 

análise são identificados itens que influenciam fortemente os aspectos econômicos, sociais ou 

ambientais e são avaliadas as alternativas que possam incrementar a sustentabilidade global 

do empreendimento. Finalmente, são identificadas as alternativas que podem ser utilizados 

para indicar a opção mais sustentável. A APSE foi aplicada num projeto de uma pequena 

plataforma offshore. Este estudo de caso mostra como a APSE pode contribuir para a 

identificação de ações pró-sustentabilidade para o empreendimento. Os resultados mostraram 

que aspectos relevantes contribuem decisivamente para a sustentabilidade global. Finalmente, 

observou-se que o método proposto pode contribuir para o aumento dos índices de 

sustentabilidade, mesmo após a aplicação das análises comumente utilizadas nestes 

empreendimentos. 

___________________________________________________________________________ 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Projetos. Instalações. Petróleo 
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ABSTRACT 

 

A proposal for a global analysis of sustainability in projects related in oil facilities is 

presented. By considering economic, environmental and social aspects in the early stages of 

design, the suggested method is more comprehensive and can be used to complement the 

analysis commonly applied in the petroleum industry, such as: Study of Technical and 

Economic Feasibility; Environmental Impact Assessment and Risk Analysis. Several authors, 

associations, certification bodies and oil companies suggest different approaches to study 

sustainability in some specific activities (or industries). In this study, a checklist of significant 

sustainability aspects for the oil industry (surface facilities) was assembled. In addition, a 

matrix was developed to assess the sustainability items relevant to these projects. In this work, 

the checklist interacts with the matrix to perform a "Preliminary Analysis of Sustainability of 

the Enterprise" (APSE). This method allows the identification of aspects that contribute 

significantly to global sustainability. From this analysis, which includes economic, social and 

environmental aspects, is built a report that is used to analyze qualitatively and quantitatively 

the impact of the sustainability aspects of the project. In this analysis are identified items that 

strongly influence the economic, social or environmental aspects and evaluated alternatives 

that can increase the overall sustainability of the project. Finally, the alternatives that can be 

used to indicate the most sustainable option are identified. This method was applied in a 

project (design) of a small offshore platform. This case study shows how the “APSE” can 

contribute to the identification of sustainability initiatives for the enterprise. The results 

showed that relevant aspects can contribute decisively to global sustainability. Finally, it was 

observed that the proposed method can contribute to increased rates of sustainability, even 

after application of analysis commonly used in these projects. 

 

___________________________________________________________________________ 

Key words: Sustainability. Design. Oil. Facilities. 
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1. Introdução  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável, apareceu em 1987 na Assembleia Geral 

das Nações Unidas, pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, através do chamado 

“Relatório Nosso Futuro Comum”, sendo  conhecido como “Relatório Brundtland”. No 

relatório “O Nosso Futuro Comum” da Comissão Mundial do Meio Ambiente e do 

Desenvolvimento, veio alertar para a necessidade de um novo tipo de desenvolvimento capaz 

de manter o progresso e "o atendimento das necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades" (WCED, 1987) . 

O objetivo da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (em inglês, 

W.C.E.D.) seria rever as questões prioritárias do meio ambiente e de desenvolvimento, com o 

propósito de elaborar uma melhor compreensão do problema. 

ALMEIDA (2009) mostra que a maior parte das empresas fomentam a 

sustentabilidade na área da gestão de instalações existentes, ou seja, no campo da gestão 

operacional. E também atuam em temas macro, seguindo diretrizes corporativas, mas poucas 

abordam a sustentabilidade na fase de projeto desses empreendimentos. 

Normalmente as diretrizes do PMBOK (2004) e as boas práticas na execução de 

projetos relacionados a estes empreendimentos contemplam os seguintes estudos: Estudo de 

Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE); Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e as Análises 

de Riscos (Hazop e Análise Preliminar de Riscos). Os métodos tradicionais normalmente não 

detectam importantes aspectos de sustentabilidade relacionados a estes tipos de 

empreendimentos. 

Diante deste quadro, observou-se a oportunidade de aplicar análises na etapa de 

projeto que visem incrementar a sustentabilidade destas instalações desde a sua concepção. 

Como o projeto é a fase em que se definem todas as atividades das instalações, nota-se 

que é conveniente promover “ações pró-sustentabilidade” desde os planejamentos 

preliminares dessas instalações.  
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A abordagem do “triple bottom line” proposta por ELKINGTON (1999) no final dos 

anos noventa, enfatiza três componentes do desenvolvimento sustentável: crescimento 

econômico, equidade social e proteção ao meio ambiente. Essa proposta afirma que 

harmonizar o sucesso econômico, atuando de forma socialmente responsável e proteger o 

meio ambiente, promove a sustentação do negócio no longo prazo. Desta forma, esta teoria 

propõe que para se obter um investimento sólido a longo prazo a empresa deverá harmonizar 

a parte econômica, social e ambiental. 

A Figura 1.1 ilustra o conceito de sustentabilidade corporativa em suas três dimensões: 

sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. 

 

Figura 1.1. Sustentabilidade corporativa (Fonte: Almeida, 2006) 

 

Associando a Figura 1.1 às práticas normalmente aplicadas na verificação de 

empreendimentos relacionados à indústria de petróleo, podemos exemplificar melhor a 

situação atual. No vértice superior está a dimensão econômica, que se pode associar aos 

estudos de viabilidade técnica e econômica (EVTE). No vértice inferior esquerdo está a 

dimensão ambiental, que pode ser vinculada aos estudos de impacto ambiental (EIA). E no 

vértice social pode-se vincular às análises de riscos de acidentes (APR-HAZOP). Entretanto 

estas atuais análises não estão bem integradas, pois são feitas por grupos diferentes, em etapas 
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distintas e encontram-se focadas em seu objetivo específico. Além disto os projetistas destas 

instalações, normalmente seguem especificações técnicas e padrões convencionais, que 

geralmente não envolvem aspectos relevantes para a sustentabilidade. Entre estes itens 

importantes de sustentabilidade, que normalmente deixam de ser analisados pelas atuais 

práticas estão aspectos de: eficiência energética, de ecoeficiência, saúde e 

segurança(ergonomia), socioeconômicos e outros. 

Perante este cenário, propõe-se uma “Análise Preliminar de Sustentabilidade do 

Empreendimento”(APSE) que complemente as práticas usuais. A APSE propõe uma análise 

integrada dos três aspectos fundamentais para a sustentabilidade global (aspectos econômicos, 

ambientais e sociais). O método proposto visa identificar e avaliar ações que ampliem os 

índices de sustentabilidade global desses empreendimentos. 

A APSE propõe que esta análise se inicie através de uma lista de verificação, a qual 

compõe uma matriz que a interage com os aspectos econômicos, ambientais e sociais ( os três 

pilares da sustentabilidade global). Conforme os autores CANTER (1996) e SANCHEZ 

(2008), estas matrizes têm muitas variações e também são largamente utilizadas nos estudos 

de impacto ambiental (EIA). 

Vários exemplos de listas de verificação visando estes fins podem ser consultados em 

livros, artigos, associações normativas, organizações como: BRADLEY, 1998; WORLD 

BANK, 2002; GRI, 2010; relatórios de sustentabilidade da PETROBRAS (2009 e 2010), 

API-IPIECA, 2011 e outros. 

Portanto, da integração dessa lista de verificação com essa matriz podem ser 

identificadas e propostas “Ações pró-Sustentabilidade”(AS) para estes empreendimentos. A 

APSE propõe então iniciar a análise de sustentabilidade por esta matriz, a qual foi 

denominada de “Formulário da Análise Preliminar do Empreendimento” (FAPSE). Isto posto, 

o FAPSE opta em avaliar qualitativamente o impacto dessas Ações pró-Sustentabilidade (AS) 

nos aspectos econômicos, ambientais e sociais destes empreendimentos. De posse dos valores 

dos impactos dessas AS’s nos “três pilares da sustentabilidade”, podem ser observadas a 

intensidade da contribuição de cada ação na promoção da sustentabilidade global do 

empreendimento. 

Entre estas “AS” do FAPSE podem surgir itens relevantes, no entanto controversos, e 

que necessitem de um exame mais aprofundado para avaliar a sua viabilidade e contribuição 

para a sustentabilidade global. Esses itens foram denominados de “Itens Relevantes”, que são 
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as ações (“AS”) que têm dificuldade de serem qualificadas através da primeira avaliação do 

FAPSE. 

Deste modo, os itens relevantes serão averiguados em outra etapa de avaliação da 

APSE, que é a Análise de Sustentabilidade de Itens Relevantes (ASIR). 

Na ASIR, as alternativas para o projeto são minuciosamente examinadas para 

possibilitar a escolha da opção mais favorável para a sustentabilidade do empreendimento. 

Nesta etapa, o projeto original é tomado como referência para uma análise comparativa entre 

a especificação convencional e a alternativa proposta pela “AS” (Ação pró-Sustentabilidade ). 

Em seguida, reavaliam-se os impactos destas alternativas nos aspectos econômicos, 

ambientais e sociais do empreendimento. Daí são obtidos os índices de sustentabilidade 

global através da média ponderada dos impactos de cada alternativa, os quais auxiliam na 

identificação da alternativa que contém o melhor índice de sustentabilidade. Finalmente as 

alternativas vão para uma análise comparativa de seus “prós e contras” para averiguar as 

qualidades de cada solução. Deste processo resulta a escolha da alternativa mais adequada 

para a sustentabilidade global e que irá para o relatório das AS’s recomendadas para o 

empreendimento. 

A partir das análises do FAPSE e ASIR, é construído o relatório final da APSE, o qual 

explana as ações mais adequadas para melhorar a sustentabilidade global do empreendimento. 

Nesse relatório podem ser identificados itens que podem influenciar fortemente nos aspectos 

econômicos, sociais ou ambientais.  

Para demonstrar os resultados desta metodologia, foi elaborado um estudo de caso 

tomando-se como referência um projeto de uma plataforma de produção de petróleo baseado 

em dados reais e feito nos moldes dos métodos convencionais para estes tipos de 

empreendimentos. 

Este estudo de caso pretende mostrar como a APSE pode contribuir para aumentar a 

sustentabilidade global destes empreendimentos. 

Observa-se que as atividades de produção de petróleo que estão sob análise neste 

estudo se referem aos empreendimentos relativos às instalações de superfície para a produção 

de petróleo como: estações de coleta e armazenagem de produtos, instalações de 

processamento e movimentação de fluidos, unidades de processamento, estações de coleta e 

armazenamento, sistemas de transferência ( bombeio e compressão de fluidos), dutos, 
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estações de tratamento de óleo e de efluentes, plataformas offshore e de suas instalações 

acessórias (utilidades, sistemas de injeção de água ou de gás e outras). Está fora deste estudo, 

as atividades de produção de petróleo que não pertencem às instalações de superfície, tais 

como: atividades nos sistemas do reservatório, atividades de poço, atividades de sísmica, 

atividades de sondagem e perfuração. 

Este trabalho foi organizado com a seguinte estrutura: introdução, objetivos, revisão 

bibliográfica, metodologia, estudo de caso, resultados e discussões sobre o estudo de caso, 

conclusões, referências bibliográficas e anexos.  

Sendo que, a introdução faz um breve esclarecimento sobre o tema e propicia uma 

visão geral deste estudo.  

Os objetivos descrevem os principais intuitos desta obra.  

A revisão bibliográfica faz um embasamento teórico dos temas discutidos, além de 

discorrer sobre o estado da arte dos métodos usuais.  

No capítulo que trata da metodologia é descrito e explicado o método proposto.  

Nos capítulos do estudo de caso, resultados e discussões, tratam-se da aplicação do 

método e dos resultados obtidos nesta experiência. No entanto, no capítulo do estudo de caso 

foi descrito o projeto conceitual e simplificado de uma plataforma(offshore) de pequeno porte, 

o qual contém as informações sobre as quais aplicaram-se a análise de sustentabilidade. 

Enquanto que o capítulo, resultados e discussões, trata da aplicação do método, dos resultados 

obtidos e das considerações sobre esta experiência.  

No capítulo das conclusões, faz-se uma reflexão mais abrangente sobre a APSE, que 

vai além do resultados do estudo de caso, pois analisa as suas limitações e discute-se sobre as 

suas contribuições para com a  sustentabilidade global no atual cenário.  

No capítulo das referências bibliográficas, citam-se as fontes que mais contribuíram 

para com este estudo. Finalizando, os anexos trazem complementos que contribuem com mais 

alguns esclarecimentos sobre o tema, o estudo de caso e sobre o método. Inclusive cita outras 

publicações referentes este trabalho. 
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2. Objetivos 

 

2.1  - Objetivo geral  

 

Contribuir para a melhoria dos índices de sustentabilidade global dos 

empreendimentos relacionados às instalações de superfície para a produção de petróleo. Para 

atingir este objetivo propõe-se um método que pretende incrementar a sustentabilidade global 

destes empreendimentos desde a etapa de projeto. 

As atuais análises dos empreendimentos atendem parcialmente os requisitos básicos de 

sustentabilidade. As tradicionais análises de empreendimentos largamente aplicadas como: 

Estudos  de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 

e as análises de riscos (Análise Preliminar de Riscos/APR e estudos de perigos e 

operabilidade/ HAZOP - Hazard and Operability Study) já não contemplam as exigências do 

século XXI. Além das novas leis e normas que estão surgindo, novas demandas da sociedade 

pressionam as organizações com maior rigor em relação aos requisitos de sustentabilidade 

relacionados às suas atividades. 

Espera-se que esta pesquisa aumente a abrangência dos estudos atualmente aplicados, 

como também propor um método para se analisar e melhorar os índices de sustentabilidade 

global dos empreendimentos. 

 

2.2  - Objetivo específico 

 

Este trabalho propõe um método para analisar e melhorar os índices de  

sustentabilidade global das instalações de superfície para a produção de petróleo desde as 

etapas iniciais do empreendimento, ou seja, desde o seu projeto (design).  

Entre os objetivos específicos deste trabalho estão: 
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 Identificar aspectos relevantes para a sustentabilidade global das instalações 

de superfície para a produção de petróleo; 

 Verificar a aplicabilidade do método proposto (APSE) em um estudo de 

caso sobre um projeto de uma pequena plataforma de petróleo; 

Pretende-se demonstrar como a APSE pode contribuir para o aumento da 

sustentabilidade global destes empreendimentos. 
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3. Revisão bibliográfica 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos essenciais para a compreensão das 

questões relacionadas à análise de sustentabilidade global das instalações e empreendimentos 

para a produção de petróleo. 

Anteriormente as práticas ambientais baseavam-se em conceitos como: a disposição de 

resíduos no solo e em áreas afastadas, descarte de efluentes líquidos sem maiores tratamentos 

nos rios e mares, queima de resíduos com emissões diretas para a atmosfera, etc. 

(KAMOGAWA, 2003). 

A partir da Revolução Industrial, intensifica-se a preocupação com os acidentes 

decorrentes das novas tecnologias empregadas nos novos processos de produção, tornando-se 

um problema relativo às parcas intervenções técnicas, e as inexistentes ou pouco definidas 

legislações de controle. (FREITAS et al, 2000).  

As empresas apenas se limitavam a cumprir os requisitos legais relativos a 

empreendimentos, por imposição dos órgãos reguladores do meio ambiente. Nas indústrias as 

áreas de meio ambiente, saúde e segurança eram tratadas de forma limitada na estrutura 

organizacional.  

A partir do final dos anos 70 e 80, muitos acidentes ocorreram e colocaram em 

discussão questões como uso de produtos tóxicos, o gerenciamento e a distribuição dos riscos 

associados às atividades industriais. Isto decorreu do grande crescimento das unidades de 

produção, transporte e armazenagem que aumentam fortemente os riscos. (PEREIRA, 2007). 

Até o final dos anos 70, a sociedade não considerava a questão ambiental como 

prioritária para merecer a devida atenção. Como consequência, as organizações também não 

se empenhavam muito no tema. As práticas ambientais comuns baseavam-se em conceitos 

ambientalmente insuficientes e a ideia de sustentabilidade era relacionada, principalmente, à 

sobrevivência e ao crescimento econômico. 

A situação começa a mudar a partir do início dos anos 80, quando a sociedade passa a 

identificar os impactos das operações industriais como altamente danosos ao ambiente. Isto se 
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dá pelos graves acidentes ocorridos na indústria como as catástrofes de Bhopal, Chernobyl, 

Phillips, Exxon-Valdez  e em 2010 a explosão da plataforma Deepwater Horizon, operada 

pela empresa britânica British Petroleum (BP), que derramou cerca de 800 milhões de litros 

de petróleo no mar e nas praias dos EUA. Adicionalmente, o aparecimento de problemas de 

impactos ambientais sérios com reflexos na saúde da população e danos à natureza como o 

comprometimento de rios, lagos e mares agravou essa condição.  

Esses fatos sensibilizaram a percepção da sociedade e das organizações e mudaram a 

forma de verem a questão ambiental, de forma a notarem que são parte integrante dela.  

Em 1972 (na época da Conferência de Estocolmo), existiam apenas onze órgãos 

ambientais nacionais, a maioria em países industrializados. Em 1981 a situação mudou 

significativamente para 106 países, a maioria em desenvolvimento. Em 1991, praticamente 

todos os países já tinham algum tipo de instituição similar.(SANCHEZ, 2008) 

Complementarmente, a própria ocupação humana vai causando impactos ambientais 

significativos, o que também reforça o questionamento sobre a sustentabilidade do nosso 

planeta. Neste cenário, a sociedade começa a perceber que o modelo de desenvolvimento 

vigente não seria indefinidamente sustentado, devido aos impactos gerados pelas atividades 

antrópicas em curso. Desde então, esta percepção é continuamente crescente e vai se 

alastrando, principalmente pelos países mais desenvolvidos. Neste cenário, a sociedade então 

começa a  reagir a essas questões, requerendo o desenvolvimento sustentável. 

Inicialmente, considerando o impacto que a atividade industrial, veio causando à 

própria sociedade, era de se esperar a ocorrência de retaliações. Assim, o movimento 

ambientalista passa a ser forte componente de desafio à continuidade das operações 

industriais. Outrossim, a pressão da opinião pública leva aprovação de leis ambientais cada 

vez mais restritivas. A partir daí, a indústria passa a entender que não pode mais operar nas 

mesmas condições anteriormente praticadas. Entre as respostas mais enfáticas, as indústrias 

químicas lançam o chamado “Responsible Care Program”(programa de atuação responsável), 

nos anos 80, na tentativa de atender à sociedade sobre as preocupações quanto à 

responsabilidade destas empresas em relação aos riscos de suas operações. (PEREIRA, 2007). 

Na conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(UNCED-92), realizada no Rio de Janeiro, também denominada de ECO 92, diversas 

questões vieram à tona, dentre elas a sustentabilidade empresarial, mas também a dos países e 

cidades, a chamada AGENDA 21 (MMA, 1998). A partir daí, chega-se ao chamado modelo 
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do “Triple Bottom Line” (ELKINGTON, 1999), traduzido em: prosperidade econômica, 

cuidado ambiental e responsabilidade social. Por este modelo de triplo suporte, se entende que 

a continuidade das corporações será conquistada a partir do momento que as mesmas não 

somente gerem lucro econômico, mas também que suas atividades não causem danos 

significativos ao meio ambiente, ao mesmo tempo em que proporcionem o desenvolvimento 

das comunidades onde se situam. Sob esses aspectos, a geração de acidentes e doenças 

ocupacionais com os trabalhadores e danos ambientais, não seriam suportáveis e aceitos pela 

sociedade. 

A expectativa de sobrevivência das empresas passa então a ser influenciada, não 

somente pelo seu desempenho financeiro de curto prazo, mas também pelo impacto que suas 

operações causam ao meio ambiente. 

KAMOGAWA (2003) afirma ser necessário o estudo da relação entre o crescimento 

econômico, com a utilização dos recursos naturais e os impactos ambientais. O processo de 

crescimento econômico é determinado pelo balanço entre a oferta de recursos naturais e a 

qualidade ambiental. Isto gera pressões negativas sobre o meio ambiente, voltando a 

influenciar o nível de crescimento econômico.  

O papel da sociedade civil e, principalmente, do Estado, como maior responsável pela 

saúde pública e ambiental, foi definido no desdobramento do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável (DS), que levou à incorporação da denominada AGENDA 21. Sob esse termo, 

situa-se uma visão de longo prazo que os governos devem abraçar para suprir os mesmos 

requisitos deste modelo de progresso. Esta forma de gestão se aplica às cidades, regiões, 

estados e até mesmo países. Neste contexto, a sociedade passa a ter uma ferramenta de 

definição de prioridades que ultrapassa as diferenças de partidos ou facções no poder, levando 

a uma harmonia mais que desejável (PNUD, 2005).  

Muitas empresas já utilizam sistemas de gestão ambiental ou atos de responsabilidade 

social através de ações distintas de seus processos produtivos, porém esse não é o foco deste 

trabalho. Este tipo de aplicação da sustentabilidade trata essencialmente da gestão das 

instalações em operação, e que já se praticam, há também as “ações genéricas de 

sustentabilidade” para a melhoria da imagem das empresas. No entanto, estas “ações 

genéricas de sustentabilidade” normalmente não estão diretamente ligadas aos projetos destas 

instalações. 
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PEREIRA (2007) chega a citar que só há uma alternativa: a sustentabilidade. Porém 

argumenta que insustentabilidade não implica em ameaça existencial imediata. Assim, ainda é 

vista como algo possível de se transpor. E argumenta que a sustentabilidade é limitada por 

diversos fatores. Os principais são: 

a.  As leis naturais e da lógica: não podem ser violadas, nem contidas. Exemplificando 

esse aspecto, seriam as quantidades mínimas de nutrientes para os seres vivos ou a máxima 

eficiência energética num processo térmico; 

b.  O meio ambiente físico: a evolução da sociedade é dependente e integrante dos 

recursos naturais do planeta. Assim, seu desenvolvimento tem limitações de espaço, na 

capacidade de absorção de resíduos e emissões; disponibilidade de recursos e condições 

adequadas do solo e do clima; 

c.  Fluxo de energia solar e estoque de recursos naturais: a energia solar é a única fonte 

permanente de energia do planeta. Sob a ótica de DS, a limitação de energia seria a taxa de 

fluxo energético solar que pode ser usada pelas plantas e tecnologias. Todos os recursos são 

limitados. E estes vêm sendo reciclados numa escala de bilhões de anos. Assim, conclui-se 

que a reciclagem é um requisito essencial para a sustentabilidade; 

d. Capacidade de carregamento: todos os organismos e ecossistemas, requerem uma 

determinada quantidade de fluxo de energia, nutrientes, água e outros. Esta capacidade 

certamente depende de quão extravagante ou comedida é a sociedade envolvida, mas certo 

que é inviável para a sociedade como um todo ou mesmo em partes (países, localidades, etc.), 

ultrapassar a utilização desta “capacidade de carregamento” através de importação dos 

recursos de outras regiões; 

e. Fatores humanos: os humanos são conscientes, pró-ativos, criativos. Não são 

limitados a tipos de comportamento, podendo desenvolver soluções. Assim, as sociedades 

inovadoras, com populações instruídas, vivendo em ambientes culturais diversos e abertos, 

têm melhores chances de alcançar a sustentabilidade, do que as mais restritivas; 

f. Organizações humanas, culturais e tecnológicas: para uma comunidade específica 

e/ou para o mundo, os sistemas políticos, as tecnologias disponíveis e suas implicações no 

comportamento e aceitação de mudanças, são outras limitações para obter a sustentabilidade; 
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g.  Funções da ética e de valores: são restrições relativas à tolerância aos 

comportamentos e atitudes inerentes aos padrões do grupo social. Assim, esta é mais uma 

importante restrição para se atingir a sustentabilidade; 

h.  Função de tempo: todos os processos dinâmicos demandam tempo. Desde a 

construção de infraestrutura de uma região, até a introdução de novas tecnologias em 

unidades produtivas e industriais, passando por processos de remediação de impactos ou 

redução de taxa de natalidade. Portanto, a rapidez de processos essenciais são fatores 

limitantes, que podem, ou não, controlar as ameaças e manter a sustentabilidade das 

organizações e da sociedade; 

i. Função da evolução: a sustentabilidade requer constantes mudanças evolutivas e 

auto-organizadas. Dessa forma, espera-se que quanto maior o número de alternativas aos 

desafios, maior seria a chance de êxito das organizações. Em contraposição, quanto mais 

monocultural for uma sociedade ou organização, mais tende, a falta de opções, estando assim 

na direção de sua própria ruína. 

O desenvolvimento sustentável depende fortemente da disponibilidade de energia no 

longo prazo e em quantidades crescentes de recursos energéticos confiáveis, seguros e 

ambientalmente adequados. 

Segundo os autores SILVA e COSTA (2009), algumas companhias passaram a 

incorporar no seu planejamento o conceito de ecoeficiência: produzir mais utilizando menos 

recursos, através de processos otimizados, minimizando a poluição, que resultem em menor 

consumo de matéria-prima, água e energia, melhorando todo o processo produtivo e 

reduzindo os impactos no ambiente. 

No cenário atual das atividades de produção de petróleo, é evidente o aumento dos 

investimentos no aprimoramento destas atividades para estarem em consonância com os 

princípios de sustentabilidade. 

A figura 3.1 apresenta o conceito de sustentabilidade corporativa em suas dimensões, 

segundo a visão da API-IPIECA e com foco na indústria de óleo e gás. (ALMEIDA, 2006) 
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Figura 3.1. Sustentabilidade corporativa segundo API-IPIECA (Fonte: Almeida, 2006) 

 

Seguindo os princípios de sustentabilidade, ALMEIDA et al (2010) citam alguns 

aspectos relevantes para a sustentabilidade na indústria do petróleo:  

1.  Otimizar o consumo de recursos naturais;  

2.  Prevenir e mitigar os impactos à biodiversidade nas diferentes atividades e  

operações de exploração e produção de óleo e gás na área de atuação;  

3.  Aperfeiçoar a gestão dos poluentes e  resíduos gerados pelas atividades e  

operações;  

4.  Melhorar os processos de recuperação de áreas impactadas;  

5.  Orientar o planejamento e execução das atividades de instalações e  

sistemas de transporte;  

6.  Orientar o planejamento e execução das atividades de gerenciamento de  

riscos e contingência, no intuito de permitir a prevenção e atuação eficaz no  
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controle de emergências; 

7.  Otimizar os impactos das atividades de exploração e produção sobre o  

público externo;  

8.  Melhorar a qualidade de vida da força de trabalho e das futuras gerações 

pertencentes à área de influência do empreendimento;  

9.  Fomentar a preservação do patrimônio cultural dentro da área de influência;  

10.  Integrar as atividades de responsabilidade social e ambiental da empresa  

na região afetada 

Além disso, a implementação de melhores práticas de responsabilidade socioambiental 

e socioeconômica por parte das companhias, também passou a ser reconhecida pelo mercado 

de capitais, que a valoriza de forma diferenciada. Os papéis dessas companhias que operam de 

forma sustentável em geral, a sua valorização está relacionada à redução de riscos de 

conformidade legal, aos cuidados de gestão que reduzem a possibilidade de acidentes e à 

promoção e cuidados com os contextos da cadeia produtiva, os quais minimizam os conflitos 

socioambientais e outros. 

A sustentabilidade nas instalações são mais críticas em áreas de alto interesse social, 

em virtude dos seus eventuais impactos e da conscientização, de que a natureza representa um 

patrimônio da humanidade e também, de assegurar a reputação da empresa. 

Como as práticas de execução dos projetos tendem ao uso de padrões tradicionais 

(força do hábito), observa-se que já é tempo para adotar critérios que implementem na 

concepção destas instalações, ações que promovam a sustentabilidade global destes 

empreendimentos. 

As análises normalmente praticadas nos projetos das instalações de petróleo, lidam 

apenas com requisitos básicos para obter a sustentabilidade como:  

I - Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) dos empreendimentos. E 

também na verificação de riscos estratégicos como: processos dependentes de 

tecnologias com restrições governamentais, sujeitas a altas taxações, ou ainda 

imposições ambientais por parte dos órgãos reguladores locais, maturidade 

tecnológica, conteúdo de fornecimento local, etc.  
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II - Estudos de Impacto Ambiental; Avaliação de Impacto Ambiental, Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA / AIA / RIMA) dos empreendimentos; 

III - Análises de Riscos e de perigos e de acidentes (Análise Preliminar de Riscos-APR 

e de Estudos de Perigo e Operabilidade/HAZOP) das instalações; 

IV – Campanhas corporativas de gestão, abordando a sustentabilidade de forma macro 

e superficial. Ex: projetos sociais, programas voluntários (programas culturais, 

campanhas educativas para a sociedade) e programas de gestão operacional de 

sistemas (redução/monitoramento de emissões, consumo de água e energia nas 

unidades em operação); 

Percebe-se que grande parte dos requisitos de sustentabilidade não são abordados nas 

análises preliminares, como por exemplo nas especificações de projeto dos empreendimentos. 

As análises convencionais utilizadas nesses empreendimentos (EVTE, EIA, 

HAZOP/APR) não detectam importantes aspectos de sustentabilidade como:  

i – aspectos de  ergonomia; 

ii –especificações de equipamentos/materiais em relação às análises do seu ciclo de vida; 

iii –análises socioeconômicas em relação aos fornecedores de bens e serviços; 

iv – premissas técnicas relativas à eficiência energética das instalações e equipamentos; 

v –análises para otimização de uso ou reuso dos insumos / matérias primas / efluentes; 

vi - análises para controle das emissões de gases ou resíduos (no ar, no solo ou na água); 

vii – proposição de alternativas técnicas utilizando de mecanismos de desenvolvimento limpo 

nas instalações; 

viii –incremento das energias renováveis nos processos de produção; 

ix - analisar os impactos socioeconômicos do empreendimento na sua área de influência; 

Além de outras relacionadas ao incremento da sustentabilidade dos sistemas. 

Atualmente no Brasil, tem-se observado que para os empreendimentos de grande porte 

estas ações de sustentabilidade estão limitadas ao cumprimento das “condicionantes 

ambientais” apontadas pelos estudos ambientais (EIA/ RIMA) feitos por órgãos externos à 
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empresa. Estes órgãos reguladores atuam fundamentalmente sobre o ponto de vista externo 

em relação as possíveis consequências ambientais e sociais. No entanto, estas ações, não são 

abrangentes o suficiente para detectar itens que estão intrinsecamente ligados às 

especificações do projeto. 

O LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design, HORST, 2009), do 

Conselho de Construção Sustentável dos EUA (sigla em inglês USGBC) é um sistema de 

certificação de ecoeficiência para a construção civil. Esta organização menciona que 

arquitetos, designers, construtores e proprietários de imóveis estão cada vez mais interessados 

e envolvidos na construção verde.  

Programas incentivando a construção verde estão tendo um grande crescimento em 

todo o mundo. Muitos projetos já foram concluidos na última década, fornecendo evidências 

de que edifícios verdes puderam obter melhores níveis de conforto, estética e de ecoeficiência. 

Os principais benefícios do edifício verde incluem: reduzir o consumo de energia; proteção 

dos ecosistemas e melhoria da saúde dos ocupantes. 

O método do LEED está direcionado para a construção civil, o qual visa 

principalmente a maximização da ecoeficiência destes projetos, “green desing”. A parte do 

LEED que trata das “novas construções” é a seção deste método que pode ter alguma 

semelhança com a proposta deste trabalho. Estas propostas tratam de novos empreendimentos, 

as quais abordam a melhoria da  sustentabilidade na etapa de projeto. 

No entanto o LEED difere da proposta deste traballho. As diferenças entre estes 

métodos já começam no tipo de empreendimento para os quais foram criados. Enquanto o 

LEED visa a construção civil, este trabalho foca nas instalações de produção de petróleo, 

logo, espera-se que estes tenham características e prioridades distintas. O que se pretende 

neste estudo é a análise da sustentabilidade global que também inclua aspectos 

socioeconômicos, os quais não estão entre os principais objetivos do LEED. Estas diferenças 

se tornam evidentes em relação aos tipos de impactos na sua área de influência, bem como em 

relação às suas particularidades. As atividades das industrias de petróleo lidam com vários 

tipos de riscos químicos, físicos, complexidades operacionais e outras além das consideradas 

pela construção civil. 

Para novos empreendimentos, o LEED utiliza uma lista de requisitos com um sistema 

de pontuação, para avaliar o projeto basicamente em relação às questões relacionadas à 

ecoeficiência. Este sistema de pontuação leva a uma somatória de pontos que classifica o 
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projeto, ou seja, quanto mais pontos o projeto atingir melhor será a sua graduação. Por não 

contribuírem mais aos propósitos desta pesquisa, não serão aprofundados mais detalhes deste 

método. 

Neste trabalho procura-se uma avaliação mais ampla tanto em relação à ecoeficiência, 

como também em relação aos aspectos econômicos e sociais.  

 

 

3.1 - Aspectos teóricos sobre a análise de sustentabilidade de projetos e 

empreendimentos 

 

 

Entende-se por projetos e empreendimentos, àqueles destinados às instalações de 

superfície para a produção de petróleo. 

Em relação ao ciclo de vida do projeto (design), o PMBOK(2004) cita que a 

organização ou os gerentes de projetos podem dividir projetos em fases para oferecer melhor 

controle gerencial. Coletivamente, essas fases são conhecidas como o ciclo de vida do projeto. 

Muitas organizações identificam um conjunto específico de ciclos de vida para serem usados 

em todos os seus projetos. 

A Figura 3.2 ilustra uma divisão hipotética do ciclo de vida do projeto em 03 fases:  (i) 

fase inicial; (ii) fase intermediária e (iii) fase final.  
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Figura 3.2. Ciclo de vida típico de um projeto (Fonte: PMBOK, 2004) 

 

O objetivo da Figura 3.2 é de ajudar a compreender as etapas da abordagem da análise de 

sustentabilidade no ciclo de vida do projeto. 

Em relação a abordagem da análise de sustentabilidade nas atividades de projeto, 

recomenda-se que seja desde as Fases Iniciais (concepção das instalações), como na etapa do 

Projeto Conceitual. Pois é a fase em que estão se definindo as tecnologias, métodos 

operacionais, a localização das instalações, as capacidades, os tipos de processo, os principais 

tipos de equipamentos, as premissas das instalações, as especificações, etc. Enfim, todas as 

características principais das instalações.  

Na fase intermediária, vem o Projeto Básico, onde se definem os fluxogramas, leiaute, 

os arranjos gerais da instalação, as especificações dos materiais e equipamentos e na fase 

final, seria o Projeto Executivo (Projeto de Detalhamento), que contém todas as exigências e 

especificações para a construção da instalação. 

Tal observação tem destacada importância, pois, os requisitos de sustentabilidade devem 

ser incorporados nas premissas do projeto no início das tomadas de decisões técnicas. Estas 

ações pró-sustentabilidade é que irão fazer a diferença entre as instalações feitas com as 

análises convencionais das instalações submetidas a uma análise de sustentabilidade. 

No âmbito do estudo de caso, pode-se simplificar que as fases do projeto e do 

empreendimento estariam dividas da seguinte forma: 
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i. PROJETO  CONCEITUAL, que trata das premissas técnicas básicas das instalações, e 

que se encontra na Fase INICIAL, da Figura 3.2 (e que foi utilizado no estudo de caso 

deste trabalho); 

ii. PROJETO  BÁSICO  estaria na  Fase INTERMEDIÁRIA, da Figura 3.2; 

iii. PROJETO  EXECUTIVO  (ou Projeto de Detalhamento)  que corresponderia a Fase 

FINAL, da Figura 3.2. 

Outras etapas do ciclo de vida do  empreendimento seriam:  

iv.  CONTRATAÇÕES e COMPRAS;  

v.  CONSTRUÇÃO; 

vi.  OPERAÇÃO; 

vii.  DESMOBILIZAÇÃO  (desativação); 

 

3.1.1 - Projeto Conceitual  

 

Toma-se como projeto conceitual (aquela que compreende a fase inicial na Figura 

3.2), é a etapa do projeto onde são estabelecidas as premissas técnicas iniciais, as 

especificações necessárias para definir as instalações. 

De acordo com o “PMBOK”(práticas recomendadas para a gestão de projetos, 2004), 

trata-se da etapa do projeto, logo após a identificação da idea da oportunidade de negócio. A 

partir destas etapas iniciais, são verificadas as viabilidades de execução do empreendimento 

em relação as suas principais premissas  técnicas, econômicas, ambientais e de riscos. 

Esta é a primeira etapa de um empreendimento e sua formatação seria de um memorial 

descritivo, que abrange genericamente quase todos os aspectos do empreendimento, como: 

alternativas técnicas, estudo de viabilidade técnico-econômica, aspectos de segurança do 

processo, fluxogramas, leiaute, instalações principais, sistemas auxiliares, principais 

equipamentos, tratamento dos efluentes, aspectos de SMS (Segurança/Meio ambiente/Saúde), 

premissas de projeto, demanda de energia, escoamento da produção, custos, tributos, mapas, 

sistemas de gestão, estimativa de produção, cronograma, pode-se resumir que seria um 

memorial descritivo para subsidiar decisões técnicas e gerenciais. Como exemplo de projeto 

conceitual, veja no estudo de caso deste trabalho, o projeto da plataforma, o qual tem este tipo 
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de formatação. No entanto, salienta-se que esse estudo de caso, trata de um projeto 

simplificado e voltado para os propósitos deste estudo. 

 

3.1.2 - Projeto básico e executivo 

 

Projeto básico no entendimento desta pesquisa, seria a etapa do ciclo de vida do 

projeto, estruturada a partir do projeto conceitual. Nesta fase, o projeto conceitual já foi 

consolidado, com as alternativas técnicas já escolhidas, definidas as especificações dos 

equipamentos, bem como as demais definições necessárias para dar suporte ao processo 

principal. No projeto básico, como o nome já diz, é base técnica do projeto final. Equivaleria 

assim a fase intermediária da Figura 3.2, e nesta etapa são elaborados: fluxogramas de 

engenharia, folhas de dados de equipamentos e de instrumentos para compra, leiaute e as 

demais definições necessárias para determinar as instalações. 

A documentação do projeto básico é suficiente para especificar os equipamentos 

principais e dá uma visão relativamente bem definida do escopo das instalações em geral. 

Já o Projeto Executivo (PE) é a etapa do ciclo de vida do projeto estruturada a partir 

do Projeto Básico. No PE é efetuado o detalhamento das instalações que irão suportar a etapa 

de construção e montagem. (representada pela fase final na Figura 3.2). Nesta fase são 

elaborados todos os detalhes e procedimentos necessários para as aquisições, execução das 

obras, contratações, montagens das instalações e sua efetiva operação. 

 

3.1.3 - Grupos de revisão de projeto 

 

Entende-se como “grupos de revisão de projeto”, o evento que é praticado em 

empreendimentos com investimentos relativamente expressivos. Trata-se de um grupo 

multidisciplinar de especialistas nas principais disciplinas envolvidas nas atividades do 

empreendimento, o qual é formado para uma verificação geral das premissas do projeto 

conceitual. 
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Nesta etapa são feitas as verificações das alternativas de projeto, de forma a criar 

oportunidades para comentar, corrigir, otimizar e definir o projeto proposto. 

Nesta fase, também são avaliados os riscos relacionados às estratégias do 

empreendimento. O PMBOK (2004) cita que, análises de risco são verificações sistemáticas 

das atividades relativas ao projeto.  

Além disso, também podem ser discutidas nesta etapa, as possíveis alternativas para o 

empreendimento. VARGAS (2003) propõe uma forma direta e relativamente simples para a 

seleção das melhores alternativas para o projeto. Este autor propõe a utilização de atribuição 

de notas e também faculta o uso de pesos para dar ênfase aos principais atributos do projeto, e 

através da média ponderada, seleciona as alternativas que obtiverem os melhores resultados. 

Esta proposta para a seleção das melhores alternativas para o projeto será útil para a escolha 

das soluções mais adequadas para melhorar os índices de sustentabilidade global do 

empreendimento. 

 

3.2 - Estudos e avaliações ambientais dos empreendimentos  

 

Como a sustentabilidade tem uma estreita relação com o meio ambiente, pode-se 

inferir que os estudos de impacto ambiental (EIA) possam também ter similaridades com as 

análises de sustentabilidade. Neste contexto, esta seção pretende descrever alguns conceitos e 

métodos que serão úteis às propostas deste trabalho. 

Assim que o projeto for definido deverá passar pela verificação e aprovação dos 

órgãos ambientais. Outrossim para obtenção das licenças de instalação do empreendimento, o 

projeto é submetido aos estudos de impacto ambiental (EIA). Cabe aos órgãos reguladores a 

análise dos impactos destes empreendimentos e após estes estudos, os órgãos ambientais 

podem estabelecer condições (“condicionantes”) para o empreendimento compensar os danos 

causados na área de sua influência. 

Ao longo das descrições sobre os estudos ambientais, verificou-se que muitas das 

metodologias aplicadas em estudos ambientais se aliam aos objetivos deste estudo. 

CANTER (1996) cita vários métodos para avaliar os impactos ambientais em vários 

tipos de empreendimentos. Este mesmo autor comenta que as listas de verificação também 
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eram amplamente utilizadas na prática de avaliações ambientais nos Estados Unidos. Mas 

também ressalta que as listas de verificação normalmente necessitam de adaptações e 

correções devido às características do projeto. No entanto estas listas de verificações são 

instrumentos práticos e fáceis de utilizar. 

O Banco Mundial (WORLD BANK, 2002) tem diferentes listas de verificação 

(checklists) associadas a vários tipos de empreendimentos, tais como os documentos técnicos 

do livro de consulta sobre avaliação ambiental. 

SANCHEZ (2008) diz que, sob uma perspectiva dirigida, a primeira atividade em um 

EIA é a identificação dos prováveis impactos ambientais. Tal identificação é preliminar e 

permite um entendimento inicial e provisório das possíveis consequências do 

empreendimento. Corresponde à formulação de hipóteses e/ou cenários sobre a resposta do 

meio às solicitações que serão impostas pelo empreendimento. No entanto, estes impactos 

podem ser “positivos e negativos”, ou seja, favoráveis ou desfavoráveis aos aspectos da 

sustentabilidade. 

Entre os métodos de avaliação ambiental, a matriz citada por LEOPOLD et al (1971) 

faz uma combinação de identificação e avaliação dos impactos na comunicação dos resultados 

(Figura 3.3). Nas linhas desta matriz está uma lista de verificação com elementos do ambiente 

e nas colunas tem outra lista de verificação das principais atividades ou aspectos do 

empreendimento. O objetivo é identificar as interações entre os componentes do 

empreendimento e com os do ambiente. E nas células são avaliados a magnitude e 

importância da interação em uma escala arbitrária de 1 a 10 (se o valor for zero a célula não é 

marcada). Sendo que a magnitude corresponde ao canto superior esquerdo da célula e a 

importância o canto inferior direito. 
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Figura 3.3. Matriz de Leopold (Fonte: LEOPOLD et al, 1971) 

 

Neste método, os seus autores também propõe que ele seja conduzido por uma equipe 

multidisciplinar. E mencionam que a matriz é suficientemente geral para ser usada como uma 

“lista de verificação” de referência. A matriz também tem uma função de comunicação que 

serviria como um resumo da avaliação ambiental e possibilitaria que os interessados 

determinem rapidamente quais são os impactos considerados significativos e sua importância 

relativa. 

Segundo LEOPOLD et al (1971), dependendo do rigor e do alcance da avaliação 

ambiental, a análise da magnitude do impacto, embora tenha alguns detalhes subjetivos, pode 

no entanto ser factual e imparcial. Ele não deve incluir pesos que expressam preferência ou 

tendência. 
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Conforme cita SANCHEZ (2008), impacto significativo é um termo sujeito a 

subjetividade, pois a importância atribuída pelas pessoas às alterações ambientais chamadas 

impactos depende de seu entendimento, de seus valores, de sua percepção. 

Contudo, seria impossível o estabelecimento de um critério único que pudesse ser 

padronizado. O que é significativo, importante, relevante, em um grande centro, poderá não 

ter a mesma significância na zona rural ou em uma plataforma de petróleo em alto mar. 

SANCHEZ (2008) mostra outras variações da matriz de Leopold, dentre elas algumas 

informam a natureza do impacto, mostrando se é benéfico (positivo, favorável) ou prejudicial 

(negativo, desfavorável). Estes critérios também são úteis para classificar o tipo de efeito das 

ações nos aspectos da sustentabilidade. 

Em relação aos estudos ambientais SANCHEZ (2008) mostra as afinidades entre estes 

estudos e a análise de sustentabilidade quando menciona que: “entre os objetivos da avaliação 

de impacto ambiental está em promover o desenvolvimento sustentável”. 

Usualmente a avaliação ambiental contempla os seguintes itens: 

a) triagem;  

b) avaliação dos impactos; 

c) análise dos itens relevantes; 

d) relatório dos resultados da análise. 

 

Como as atividades relacionadas aos estudos ambientais tem uma afinidade em seus 

objetivos para com o desenvolvimento sustentável, infere-se que a análise de sustentabilidade 

também possa seguir esta mesma “filosofia” dos estudos de impacto ambiental (EIA).  

Detalhando um pouco mais sobre as atividades, a triagem resulta em um 

enquadramento dos aspectos, normalmente em três categorias:  

 são importantes;  

 não são importantes;  

 há dúvidas sobre o potencial de causar impactos significativos sobre medidas de 

controle. 
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SANCHEZ (2008) também menciona que o EIA, só faz sentido levantar dados que 

serão efetivamente utilizados na análise dos impactos, ou seja, serão úteis para a tomada de 

decisões. O objetivo é o entendimento das relações entre o empreendimento e o meio e não 

um simples registro de informações, nem mesmo o entendimento da dinâmica ambiental. 

Afinal, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), não objetiva conhecer, nem avançar as 

fronteiras do conhecimento: a AIA utiliza conhecimento e métodos científicos para auxiliar na 

solução de problemas práticos, mas visa o planejamento do projeto e a tomada de decisões.  

 

3.2.1 - Definições, terminologias de estudos ambientais  

 

Seguem abaixo alguns termos, definições e regulamentações sobre a área ambiental, 

que serão úteis para a compreensão destes estudos: 

 

 ASPECTO AMBIENTAL  

- Elemento resultante da execução de uma tarefa que ao interagir com o meio 

ambiente pode produzir impactos. Ou seja, é uma condição com potencial de gerar efeitos 

positivos ou negativos ao ambiente. 

A norma ISO 140001 introduziu o termo aspecto ambiental. Tal termo era 

desconhecido dos profissionais envolvidos em avaliação de impacto ambiental ou era 

utilizado com outra conotação. No entanto, devido às normas da série ISO 14000, passou 

lentamente a ser incorporado ao vocabulário de profissionais da área. A norma NBR ISO 

14001: 2004 assim define aspecto ambiental “elemento das atividades, produtos ou serviços 

de uma organização que pode interagir com o meio ambiente”. Este conceito também pode ser 

equiparado ao de “causa e efeito” da física; a “causa” seria o “aspecto” e o “efeito” seria o 

“impacto” ambiental (SANCHEZ, 2008). 

 

 IMPACTO AMBIENTAL  

No Brasil, a definição legal de impacto ambiental, é aquela da resolução CONAMA 

nº.1/86, art. 1º: 
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“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas, que direta ou indiretamente afetem:  

 a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

 as atividades sociais e econômicas; 

 as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

 a qualidade dos recursos ambientais.” 

 

 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL (ADA)  

- Processo para facilitar as decisões gerenciais com relação ao desempenho ambiental 

de uma organização e que compreende a seleção de indicadores, a coleta e análise de dados, a 

avaliação da informação em comparação com critérios de desempenho ambiental, os 

relatórios e informes, as análises críticas periódicas e as melhorias deste processo. (ABNT 

NBR ISO14031, 2004, p. 8) 

 

 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)  

- Uma definição sintética é adotada pela International for Impact Assessment – 

IAIA: “avaliação de impacto, simplesmente definida, é o processo de identificar as 

consequências futuras de uma ação presente ou proposta”. (SANCHEZ, 2008) 

 

 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

- Conforme a resolução CONAMA 237(BRASIL, 1997) os estudos ambientais: são 

todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, 

instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como 

subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de 

controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, 

plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco .  

O estudo de impacto ambiental (EIA) é o exame necessário para o licenciamento de 

empreendimentos com significativo impacto ambiental. Caberá ao órgão ambiental 

competente identificar as atividades e as potenciais atividades do empreendimento causadoras 

de “impactos significativos”. 
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 RELATÓRIO DE IMPACTO SOBRE O MEIO AMBIENTE (RIMA) 

O RIMA é exigido nos mesmos casos em que se exige o EIA. O EIA e o RIMA são 

documentos distintos com objetivos próprios. O EIA tem como propósito o diagnóstico das 

potencialidades naturais e socioeconômicas, os impactos do empreendimento e as medidas 

destinadas a mitigar, compensar e controlar esses impactos. 

Já o RIMA oferece informações básicas para que a população tenha conhecimento 

das vantagens e desvantagens do projeto e as consequências ambientais de sua 

implementação. Em termos gerais, pode-se dizer que o EIA é um documento técnico e que o 

RIMA é um relatório gerencial.  

 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

No Brasil, estudos ambientais são obrigatórios para as liberações governamentais 

para realizar atividades que utilizem recursos naturais ou que podem afetar o ambiente. Tal 

autorização conhecida como licença ambiental, é um dos instrumentos importantes da política 

ambiental. Tem caráter preventivo, pois seu emprego objetiva evitar a ocorrência de danos 

ambientais. (SANCHEZ, 2008) 

O licenciamento na legislação federal seria detalhado no decreto que regulamentou a 

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, no. 88.351/83, revogado em 1990 e substituído 

pelo Decreto no. 99.274/90. Segundo esse decreto:  

O Poder Público, tem a competência de controlar e expedir as seguintes licenças: 

I- LICENÇA PRÉVIA (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, 

contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, 

instalação e operação, observados os planos estaduais ou federais de uso do 

solo. 

II- LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI), autorizando o início da implantação, de 

acordo com as especificações constantes do Projeto executivo aprovado, e  

III- LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), autorizando, após as verificações 

necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 

equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas 

Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI). (Art. 19, Decreto no. 99.274/90). 
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A implantação das instalações de produção de petróleo passa por várias etapas 

respeitando uma ordem de eventos interdependentes, tanto dentro da empresa petrolífera, 

como também dentro do órgão ambiental. Estas etapas apresentam uma lógica nestes eventos. 

A Licença Prévia é solicitada quando o projeto técnico está em elaboração, a localização 

ainda pode ser modificada e alternativas tecnológicas podem ser discutidas. A Licença de 

Instalação somente pode ser solicitada depois de concedida a Licença Prévia; o projeto 

técnico é definido, atendendo às condições estipuladas na Licença Prévia. Finalmente, a 

Licença de Operação é concedida depois que o empreendimento foi construído e está em 

condições de operar. Porém a sua aprovação é condicionada à constatação de que o projeto foi 

instalado de acordo com as condições estabelecidas na Licença de Instalação. 

 

3.3  - Análises de Riscos  

 

SANCHEZ (2008) revela que as análises de riscos e os estudos de impacto ambiental 

são atividades correlatas. E este mesmo autor ainda cita que os estudos de riscos podem até 

ser integrados ao EIA. 

A Análise Preliminar de Riscos (APR), também denominada Análise Preliminar de 

Perigos (APP), foi desenvolvida no início dos anos 1960 na área militar e na aeronáutica, 

particularmente para revisão de novos sistemas de mísseis. A necessidade surgiu do fato de 

estes sistemas operarem com combustíveis líquidos altamente perigosos, traduzindo-se num 

risco extremamente elevado. Desde então, muitas outras indústrias têm utilizado este método. 

A APR é uma análise semiquantitativa de identificação e análise de perigos, frequentemente 

utilizada durante a fase de projeto de forma a identificar os perigos que poderão surgir na fase 

operacional e a definir requisitos de segurança com maior rigor. É também muito útil para a 

revisão geral de sistemas já operacionais, permitindo a detecção de perigos que por vezes 

passam despercebidos. 

Geralmente, a APR é utilizada como precedente de outros métodos mais detalhados, 

tendo em conta que é uma análise preliminar. Como é levada a cabo nas fases iniciais dos 

projetos, por vezes pode haver escassez de informação sobre muitos procedimentos e detalhes 

finais.  



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                             Capítulo 3: Revisão 
bibliográfica 

José Marcos Leite Pacheco      Página 32 

Nota-se dificuldade na tomada de decisões, pois essas análises são efetuadas 

baseando-se em informações subjetivas e em opiniões de especialistas. Em sistemas já 

dominados, este método pode ser utilizado como auxiliar. No geral, essas análises pretendem 

identificar os perigos que se poderão revelar em eventos danosos, definir cenários de riscos e 

determinar os possíveis acidentes do projeto em análise. Os perigos são classificados 

conforme a sua gravidade e frequência e definem-se medidas preventivas e/ou corretivas para 

os riscos. Normalmente, às áreas onde a frequência é mais elevada e as consequências mais 

severas é dado uma maior ênfase. Assim, uma Análise Preliminar dos Perigos ou Riscos, 

fornece informação relevante para a tomada de decisão (FERREIRA, 2008). 

FERREIRA (2008) cita que, o HAZOP (“Hazard and Operability studies”; ou “estudos 

de perigos e operabilidade”) foi desenvolvido em 1964 pela companhia ICI, com o objetivo de 

analisar processos da indústria química. Atualmente, sua aplicação é bastante abrangente, 

sendo aplicada em vários tipos de processos. Sendo muito utilizada tanto na indústria 

química, petroquímica ou na petróleo. 

O método HAZOP deve ser utilizado, preferencialmente, na fase de projeto de novos 

sistemas quando já se dispõe dos fluxogramas de engenharia e de processo da instalação ou 

durante ampliações ou modificações de sistemas já em operação. No entanto, pode também 

ser utilizado para revisão geral de sistemas já em funcionamento. 

É um método que visa identificar os problemas de operabilidade de uma instalação, 

baseando-se na idea de que os problemas operacionais ou de segurança estão sempre 

relacionados com desvios nos parâmetros ou variáveis do processo. Considera a operação 

normal de um dado equipamento ou processo e analisa os possíveis cenários de desvio dessa 

operação. 

A execução do HAZOP tem por finalidade identificar perigos e problemas que possam 

influenciar negativamente na execução das operações das instalações que estão sendo 

projetadas. 

No entanto, o objetivo da APR (Análise Preliminar de Riscos) é identificar perigos e 

permitir a detecção dos riscos envolvidos nas atividades operacionais externas ao processo. E 

por se tratar de prática recomendada, empresas de petróleo tem combinado o HAZOP com a 

APR, para obter uma análise de riscos mais eficaz e abrangente. 
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Nas análises de riscos buscam-se potenciais acidentes, avaliam-se suas consequências, 

estimam-se as frequências destes potenciais acidentes, seus impactos nas pessoas, no meio 

ambiente e na propriedade, por fim, os analistas classificam os riscos. 

Recomenda-se que a equipe para a elaboração da análise de riscos seja formada por 

um grupo multidisciplinar de profissionais. Sendo que estes analistas serão coordenados por 

um líder treinado nestas técnicas, o qual conduzirá as reuniões destas análises. 

Sugere-se que análises sejam feitas desde as etapas iniciais do projeto de modo a evitar 

revisões e retrabalhos futuros para a mitigação dos aspectos geradores de riscos e perigos. 

 

3.3.1 - Definições relacionadas às Análises de Risco  

 

 RISCO: 

 

O risco pode ser definido como sendo o produto da frequência de ocorrência de um 

evento, dentro de um período de tempo, pela magnitude dos danos que este evento pode 

causar ao indivíduo, ao trabalhador, ao público, à propriedade privada ou pública e ao meio 

ambiente. (SENNE, 2003) 

 

 PERIGO: 

Perigo, conforme a norma OHSAS 18001 (2007); é uma fonte ou situação com 

potencial para provocar danos em termos de lesão, ou doença, ou uma combinação destes. 

Note-se que, a partir das definições acima mencionadas, percebe-se um forte 

relacionamento entre risco e perigo. Contudo, é importante que fiquem claras as diferenças 

entre ambos. 

Perigo é considerado como uma propriedade inerente de uma substância ou situação, a 

qual possua o potencial de causar danos, como por exemplo, o fogo é um perigo devido à sua 

natureza física. 
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Nesses procedimentos, a definição de perigo é equivalente ao aspecto, porém aplicado 

à segurança, pois, os perigos e os aspectos provocam impactos nos empreendimentos. 

 

3.4  - Sustentabilidade global dos empreendimentos  

 

Para simplificar, chama-se de sustentabilidade global, a sustentabilidade que 

contemple os aspectos: econômicos, ambientais e sociais, ou seja, conforme menciona 

ELKINGTON (1999). 

A princípio, todo projeto é planejado e implantado em uma circunstância social, 

econômica e ambiental e tem impactos negativos e/ou positivos, intencionais ou não. As 

organizações estão aumentando a responsabilidade sobre os impactos resultantes do projeto 

(ex: a destruição de locais arqueológicos em um projeto de construção de estrada), bem como 

os efeitos dos projetos nas pessoas, na economia e nos ambientes muito depois de terem sido 

concluídos (mas a rodovia pode facilitar o acesso e a destruição de ambiente ainda primitivo) 

(PMBOK, 2004). 

Da mesma forma, uma instalação de petróleo que gera renda e desenvolvimento 

tecnológico, também emite gases de efeito estufa e pode causar desastres ambientais nesta 

mesma região. 

BARACHO (2010) revela que na questão da “Avaliação dos projetos com o enfoque 

da sustentabilidade”, é mostrado um roteiro sugerido pelo Project Management Institute 

(PMI)© para se abordar a sustentabilidade no projeto. E quando trata sobre “Processos de 

Planejamento do Projeto “, cita que a sustentabilidade deve ser abordada logo nas primeiras 

etapas do projeto quando menciona que: “...Aprovado o Termo de Abertura, dá-se início ao 

planejamento do projeto. Esta etapa do ciclo, demanda um maior detalhamento e confere 

materialização às questões da sustentabilidade tratadas na etapa de iniciação do projeto....” 

Definido o escopo do projeto, os tomadores de decisão poderão avaliar as propostas de 

sustentabilidade que foram levantadas pelo grupo e verificar suas implicações nas etapas 

posteriores do empreendimento. Com este procedimento evitam-se revisões, atrasos e 

consequentemente perdas econômicas. 
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SANCHEZ (2008) cita que há diversos tipos de ferramentas utilizáveis para auxiliar 

uma equipe na tarefa de identificar os impactos ambientais. Tais instrumentos foram 

desenvolvidos para facilitar o trabalho dos analistas, mas não quer dizer que sejam 

instrumentos definitivos. São, na verdade métodos de trabalho cuja aplicação demanda (i) um 

bom domínio dos conceitos subjacentes; (ii) um entendimento aprofundado do projeto 

analisado e de todos os seus componentes; e (iii) uma noção da dinâmica socioambiental do 

local ou região potencialmente afetada. De outra maneira, para uma boa identificação de 

impactos é necessário que haja colaboração entre os membros de uma equipe multidisciplinar 

que inclua especialistas nas questões sociais e naturais, assim como engenheiros ou outros 

técnicos que tenham um bom conhecimento do projeto ou do tipo de empreendimento 

analisado. 

Para a triagem dos requisitos de sustentabilidade do empreendimento, pode-se utilizar 

os aspectos levantados pelos “testes de materialidade”, os quais são elaborados para traçar as 

diretrizes de sustentabilidade das empresas. 

Os “Testes de Materialidade” são consultas públicas feitas por empresas para 

determinar a relevância dos assuntos de sustentabilidade e auxiliar na seleção do conteúdo 

pelas partes interessadas envolvidas (empresa & sociedade). O objetivo desta consulta, 

chamada Teste de Materialidade, é conhecer a perspectiva dos públicos de interesse e 

compará-la com a da empresa, para estruturar, assim, uma matriz que refletisse os temas 

prioritários para ambas as partes. (PETROBRAS, 2009 e 2010) 

 

3.5  - Referências relacionadas à sustentabilidade global 

 

Como várias normas podem compor a base de conhecimento relativa à 

sustentabilidade global, esta seção trata da contribuição do conteúdo destes documentos para 

com este trabalho. 

A série das padronizações ISO 14000 compreende normas sobre sistemas de gestão, 

desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida de produtos (equivalente à avaliação de 

impactos ambientais de produtos), rotulagem ambiental (selo verde) e integração de aspectos 

ambientais no projeto de produtos (ecodesign). (SANCHEZ, 2008) 
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Na Tabela 3.1, a seguir, têm-se um exemplo de indicadores de desempenho ambiental e 

medições conforme a norma ISO 14031. 

 

Tabela 3.1. Indicadores de desempenho e medições da ISO 14031 (Fonte: PEREIRA, 2007) 

Indicador de Desempenho 
Operacional _ Operating  
Performance Indicator   (O P 
I) 

Indicador de Desempenho de 
Gerenciamento _ 
Management  
Performance Indicator (M P 

) 

Indicador de Condição 
Ambiental   
_ Environmental Condition  
Indicator (E C I)  

Matéria prima usada / unidade 
de produto (kg /kg produto)   

Custos e Orçamento para o 
meio ambiente  ($ /ano) 

Concentração de contaminantes 
no ar  ambiente  (µ g   /m 3) 

Energia usada anualmente por 
unidade de produto  (M J  /1000  
litros) 

Porcentagem de objetivos 
ambientais atingido s  (%)   

Frequência de eventos de névoa 
fotoquímica  (# /ano) 

Energia  conservada (MJ) %  de trabalhadores  treinados  
vs. planejado   

Concentração de contaminantes 
na água de superfície ou 
subterrânea. (mg / lt) 

Número de venteios (emissões 
para a tocha e ventes) de 
emergência ou paradas não 
planejadas    (# /ano)   

Número de não conformidades  
de Auditorias  (#) 

Mudança  no nível de água 
subterrânea  (m) 

Horas de manutenção preventiva 
(horas / ano) 

Número de não conformidades  
endereçadas  (#) 

Número de coliformes  por  litro 
de água potável. 

Consumo médio de combustível  
(litros /100  km) 

Tempo gasto para corrigir N C  
(H H) 

Concentração de contaminantes  
no solo  superficial   (mg /kg) 

Percentagem de produto contido  
que pode ser reciclado  (%)  

Número de acidentes 
ambientais  (# /ano)   

Área de terra contaminada 
recuperada  (hectares /ano) 

Resíduos perigosos gerados por  
unidade de produto (kg / kg de 
produto)  

Tempo gasto para atendimento  
a acidentes ambientais  (HH  
/ano)   

Concentração de contaminantes 
no tecido de uma especifica 
espécie local (µg / kg) 

Emissões de poluentes 
específicos para o ar  (ton. CO2 
/ano)  

Número de reclamações do 
público ou funcionários (# 
/ano)   

População de uma definida 
espécie animal em  uma dada 
área.  (# /m 2) 

Ruído medido em receptor 
específico (dB)  

Número de multas ou notas de 
violação (# /ano) 

Aumento no florescimento de 
algas (%) 

Efluente líquido descarregado 
por unidade de produto  (1000 
litros /unidade) 

Número de fornecedores 
avaliados por gerenciamento  
ambiental  (# /ano) 

Número de admissões em hospital 
por asma durante época de 
nevoeiros.  (# /ano) 

Resíduo perigoso eliminado por  
prevenção de poluição (kg /ano) 

Custo dos projetos ambientais 
($ /ano) 

Número de peixes mortos em um 
específico curso d’água.  (# /ano)  

Número de dias do ano que os  
limites de emissões  foram 
excedidos. (dias / ano). 

Níveis do gerenciamento  com 
responsabilidade ambiental  
envolvida  (#)   

Nível de Chumbo no sangue de 
funcionários.  (µ g /1 00 m l) 
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Dos Indicadores de Desempenho Operacional (OPI) citados na Tabela 3.1, vê-se o 

acompanhamento da produção em relação ao seu desempenho operacional em relação ao 

consumo energético, a eficiência no uso dos insumos, avalia produção em relação as 

emissões, em fim faz a gestão dos impactos causados pelos processos produtivos. 

Os Indicadores de Desempenho de Gerenciamento (MPI) citados na Tabela 3.1, tratam 

da avaliação das ações empresariais em relação aos aspectos de sustentabilidade ambiental e 

social. 

Os Indicadores de Condição Ambiental (ECI) da Tabela 3.1, se referem ao 

acompanhamento dos impactos ambientais causados pelas atividades da empresa. 

Como exemplo de aspectos de sustentabilidade para a área de Exploração & Produção 

(E&P) de petróleo, são apresentados, a seguir, alguns exemplos de indicadores de 

sustentabilidade em seus três principais grupos: 

I- Ambientais: Queima de gás em “flares”; vazamentos de óleo, emissões de gases 

(CO2, CFCs,...), descarte de água produzida, etc. 

II- Sociais: Nível de emprego; educação e treinamento; segurança e saúde na área de 

influência do empreendimento. 

III- Econômicos: Efeito dos empreendimentos nas comunidades locais; transferência 

de tecnologia; capacitação de agentes na comunidade. 

Em 2005, foi lançada a norma ISO 9004, gestão para o sucesso sustentado de uma 

organização. Esta Norma fornece uma visão mais ampla da gestão da qualidade do que a 

ABNT NBR ISO 9001; trata das necessidades e expectativas de todas as partes interessadas 

pertinentes, e fornece orientação para a melhoria sistemática e contínua do desempenho global 

da organização. A ISO 9004 fornece orientação às organizações para o alcance do sucesso 

sustentado através de uma abordagem da gestão da qualidade (ABNT NBR ISO 9004, 2010). 

Também é oportuno citar as normas: ISO 14040 e ISO 14064. A ISO 14040 foi 

criada para avaliar o ciclo de vida dos materiais e a norma ISO 14064 concebida para tratar da 

especificação e orientação das organizações para quantificação e elaboração de relatórios de 

emissões e remoções de gases de efeito estufa. Nota-se que estas normas tratam de temas que 

há pouco tempo eram tidos como irrelevantes. Atualmente, tais aspectos são considerados 

importantes para a sustentabilidade corporativa. 
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O Art. 6o do Decreto nº 7.390 estabelece o incremento da eficiência energética como 

uma das ações imediatas dos planos setoriais da economia para o cumprimento dos 

compromissos nacionais voluntários para mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. 

(no ANEXO I deste trabalho tem a integra do Decreto Nº 7.390, Política Nacional sobre 

Mudança Climática - PNMC / Lei  Nº 12.187). 

Entre outras iniciativas relativas às regulamentações do consumo de energia no Brasil 

também cabe citar o Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE (PROCEL / CONPET) para 

especificação de produtos etiquetados com o selo de eficiência energética e também a Lei nº 

10.295, de 2001, que estabelece que todos os equipamentos e edificações deverão respeitar 

níveis mínimos de eficiência. Em 2011 foi divulgada a norma ABNT NBR ISO 50001 com o 

propósito de habilitar organizações a estabelecerem sistemas e processos necessários para 

melhorar o desempenho energético. 

A implementação desta norma visa levar a reduções das emissões de gases de efeito 

estufa e outros impactos ambientais associados e do custo de energia, por meio de uma gestão 

sistemática da energia. (ABNT NBR ISO 50001, 2011) 

Está em vigor desde 01/12/2010, a norma técnica ABNT NBR ISO 26000 (Diretrizes 

sobre Responsabilidade Social) que estabelece as diretrizes sobre responsabilidade social, 

visando a maximização da contribuição da organização para o Desenvolvimento Sustentável. 

Tratando-se da responsabilidade social corporativa, essa norma fala sobre o termo, 

“Accountability”, o qual esclarece o amplo sentido da responsabilidade social das empresas 

ou organizações para com o meio em que estão inseridas. 

Além disso, os projetos de instalações de petróleo devem contemplar aspectos 

ergonômicos conforme as normas: ABS – American Bureau of Shipping; ASTM F 1166 – 07 

(Human Engineering Design for Marine Systems, Equipment, and Facilities). Em relação aos 

aspectos ergonômicos das instalações serão necessários observar documentos como: Laudo 

técnico de Avaliação Ergonômica do Trabalho (AET), e estar em conformidade aos itens da 

norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR-17 (Ergonomia). O trabalho 

executado por DUARTE et al (2009) sobre aspectos de ergonomia em plataformas também 

subsidiou a construção da base de conhecimento deste aspecto. 
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3.5.1 - Principais referências relacionadas ao trabalho 

 

Nesta seção as referências que mais influenciaram este estudo serão evidenciadas, 

levando-se em conta o tipo de contribuição e a sua influência para com este trabalho. 

Tendo em vista a abrangência da matéria relacionada à sustentabilidade global, as 

referências que mais nortearam o trabalho serão apresentadas por grupos de categoria para 

facilitar o entendimento da estrutura deste trabalho. 

Entre as principais referências que contribuíram em relação à fundamentação 

filosófica, conceitual e teórica estão: ALMEIDA, 2006; AMARAL, 2003; BELLEN, 2007; 

ELKINGTON, 1999 / 2006; RIBEIRO e TAYRA, 2006; SANCHEZ, 2008; TRIGUEIRO, 

2005 e VINHA, 2003. 

Em relação às referências que ajudaram a estruturar o método proposto estão: ABNT 

NBR ISO 14031, 2004; ALMEIDA, 2010; API/IPIECA, 2010; BRADLEY e HARTOG, 

1998; Global Reporting Initiative (GRI), 2010; HORST et al., 2009; MARIANO, 2007; 

LEOPOLD et al, 1971; SOUZA e SARMENTO, 2003; PEREIRA, 2007; VIEIRA, 2008 e 

VARGAS, 2003. 

Tratando das referências que mais auxiliaram na montagem da lista de verificação dos 

aspectos de sustentabilidade estão:  

* EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: HADDAD et al, 2006; norma ABNT NBR ISO 

50001 (Sistemas de Gestão da Energia); NORMA N-2894 (PETROBRAS, 2008); Lei nº 

10.295; EVO, 2011; LOMARDO, 2011;  

* ECOEFICIÊNCIA ou de MEIO AMBIENTE: ABNT NBR ISO 14031; AFFONSO, 

2001; ISO 14040; Lei 12.305 (BRASIL, 2010), ISO 23045; MARIANO, 2001; REZA et al, 

2007; SOUZA e SARMENTO, 2003; 

* SAÚDE e SEGURANÇA: Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho NR-

17, 2007; norma ABS, 2003; NORMA ASTM F 1166, 2007; Duarte et al., 2009; IIDA, 2005; 

norma BS 8800, 1996; 

* SOCIOECONÔMICOS: ABNT NBR ISO 16001 e 26000, 2010; API/IPIECA, 2010 

e GRI, 2010; Relatórios de Sustentabilidade da BP, 2011; PETROBRAS, 2009 e 2010; 

SHELL, 2008; PNUD, 2011.  
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Dentre estas referências, destacam-se como mais relevantes as seguintes: ALMEIDA( 

2006); BELLEN (2007); ELKINGTON (1999 / 2006); SANCHEZ (2008); VINHA (2003); 

HADDAD et AL (2006); NORMA N-2894 (PETROBRAS, 2008); MARIANO (2001); 

REZA et AL (2007); SOUZA e SARMENTO (2003); NORMA ASTM F 1166 (2007); 

Duarte et al.(2009); ABNT NBR ISO 26000 (2010); API/IPIECA (2010) e GRI (2010); 

Relatórios de Sustentabilidade da PETROBRAS (2009 / 2010). 

 

3.6  - Listas de verificação  

 

Listas de verificação podem ser utilizadas para manter o projeto dentro dos requisitos 

esperados seja para controle da qualidade, ou controle de segurança (PMBOK, 2007). 

CANTER (1996) comenta que listas de verificação eram amplamente utilizadas nos 

Estados Unidos durante os primeiros anos da prática da avaliação de impacto ambiental, 

quando vários órgãos governamentais publicaram tais listas. LEOPOLD et al( 1971) mostra 

uma matriz que combina o uso de listas de verificação para avaliação de estudos ambientais, 

conforme ilustrado na figura 3.3. 

Listas de verificação (checklists) são instrumentos simples e práticos. Há diferentes 

tipos de listas. As listas do livro de consulta do WORLD BANK (2002) também são tipos de 

listas de verificação, as quais são utilizadas para avaliação preliminar dos impactos ambientais 

relativos a determinados tipos de empreendimentos.  

Na construção civil, as listas de verificação do LEED (HORST, 2009) também são 

utilizadas para a avaliação de ecoeficiência das novas construções desse seguimento de 

negócios. 

Normalmente essas listas não são específicas, geralmente elas abordam os aspectos 

mais significativos para determinadas categorias de projeto. 

SANCHEZ (2008) cita que, embora os “checklists” sejam amplamente disponíveis na 

literatura técnica ou em guias divulgados por órgãos ambientais, poucas vezes pode-se utilizar 

uma lista de verificação sem introduzir modificações. E justifica que, devido às 

particularidades de cada projeto, seja por causa de condições do meio ambiente local, que não 

estão adequadamente descritas nas listas “padronizadas”. São úteis para uma primeira 
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aproximação à identificação dos impactos de um projeto específico, principalmente se a 

equipe não tiver experiência prévia com o tipo de projeto em análise.  

Segundo SANCHEZ (2008), as listas ajudam no enquadramento, mas não atendem 

todas as situações. A elaboração de um estudo simplificado é usual em muitas jurisdições do 

Canadá e dos Estados Unidos. 

BRADLEY e HARTOG (1998) apresentam uma ferramenta de gestão para avaliar o 

desempenho operacional da empresa em relação às premissas do desenvolvimento 

sustentável. Esta proposta sugere um checklist com os indicadores de desenvolvimento 

sustentável que orientarão às operações da empresa. Para cada um destes indicadores são 

estabelecidos cinco estágios nos quais se enquadram as práticas da empresa em relação ao seu 

grau de atendimento a estes requisitos de sustentabilidade. Cada requisito de sustentabilidade 

tem uma pontuação ponderada de zero a dez os quais indicarão o desempenho da atividade 

industrial naquele requisito.  

Neste artigo o autor cita como exemplo a queima de gases que vão para a tocha (flare) 

e quanto mais ações a empresa faz para minimizar a queima de gás, mais pontos a empresa 

ganha em relação a este requisito. E dessa forma, tendo como monitorar vários indicadores 

relevantes para a sustentabilidade, a empresa tem como avaliar o seu desempenho na busca do 

desenvolvimento sustentável. Embora esta proposta tenha sido desenvolvida para a gestão 

operacional, ela também pode ser considerada no projeto destas instalações. 

MARIANO (2007), cita nas revisões dos métodos de avaliação ambiental as listagens 

de controle dos métodos ad hoc (listagens comparativas, questionários, ponderais), métodos 

matriciais e outros. Mostra também que as listagens de controle (ou de verificação) podem ou 

não incluir diretrizes sobre os parâmetros importantes para os impactos que deverão ser 

medidos, analisados e comparados. E revela que as matrizes foram criadas com o objetivo de 

suprir as deficiências das listagens de controle. 

Conforme exposto, pode-se fazer uso da utilização de listas de verificação integradas 

com matrizes para analise da sustentabilidade de projetos, da mesma forma como é feito nos 

EIA’s , e em virtude das afinidades entre estes estudos.  
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4. Metodologia 

 

4.1 - Visão geral da metodologia 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa exploratória e descritiva, 

uma vez que a pesquisa exploratória se presta a esclarecer conceitos e ideas relacionadas a 

problemas específicos.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizaram-se basicamente os seguintes 

procedimentos:  

* Compilação de informações da literatura (livros, teses, dissertações, artigos técnicos, 

normas, legislações, revistas especializadas, em sites de empresas de petróleo, de 

órgãos governamentais e não governamentais). 

* Relatórios de sustentabilidade de empresas de petróleo; 

* Métodos e práticas das análises de risco; 

* Estudos e relatórios de impacto ambiental; 

* Práticas de engenharia em grupos de revisões e de execução de projeto, 

* Práticas operacionais de empresas de petróleo; 

* Práticas de gestão econômica, ambiental e social de empresas de petróleo; 

* Práticas empresariais de sustentabilidade em empreendimentos; 

Por conseguinte, estas pesquisas resultaram na proposição de um método para 

auxiliar o incremento dos índices de sustentabilidade desses empreendimentos desde a etapa 

de projeto (design). Logo, o produto destas pesquisas resultou na elaboração de um método 

para ajudar empreendedores e projetistas a conceberem instalações mais sustentáveis 

globalmente desde os seus planejamentos preliminares. 
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O método proposto se inspirou nas técnicas de Análises de Riscos (APR-HAZOP), 

nos de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e nas práticas de grupos de revisão de projeto. 

Nestas análises buscam-se fundamentalmente identificar e quantificar  riscos relativos a:  

* questões técnicas, 

* questões econômicas, 

* segurança (riscos de acidentes). 

Esses métodos têm vasta aplicação em indústrias petrolíferas, porém não abrangem 

aspectos importantes da sustentabilidade como: eficiência energética, análise do ciclo de vida 

de equipamentos/insumos/instalações, controle de emissões, desenvolvimento de fornecedores 

sustentáveis, ergonomia de concepção e outros. Para o preenchimento das lacunas deixadas 

pelos estudos convencionalmente praticados, sugere-se um método que complemente essas 

verificações, o qual foi denominado de “Análise Preliminar de Sustentabilidade do 

Empreendimento” (APSE). 

Como a sustentabilidade global está fortemente vinculada às questões socioambientais, 

e como a APSE se baseou em métodos como os do EIA e das análises de riscos, é de se 

esperar semelhanças entre eles. Além disso, SANCHEZ (2008, p.322) cita que estes estudos 

se complementam e até podem ser integrados. 

ALMEIDA (2009), mostra que várias empresas abordam a sustentabilidade por meio 

de “Ações pró-Sustentabilidade” (AS) que não estão diretamente vinculadas às especificações 

de projeto das instalações industriais. Muitas das “AS” usualmente praticadas por essas 

empresas tratam a sustentabilidade com uma visão macro dos processos relacionados à gestão 

operacional, à responsabilidade corporativa e/ou à temas específicos. 

A “APSE” leva em conta os princípios da sustentabilidade ditados pelo “triple bottom 

line” de ELKINGTON (1999 e 2006), além de outros indicados pela API/IPECA (2010) e 

GRI (2010). Estes princípios preconizam que, para o empreendimento almejar a 

sustentabilidade no longo prazo é necessário harmonizar três aspectos fundamentais: os 

aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

Portanto a APSE sugere uma análise para incrementar a sustentabilidade global desde 

as premissas iniciais do projeto (design) das instalações relacionadas a estes tipos de 

empreendimentos. 
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Ao analisar cada empreendimento em particular, a sustentabilidade deixaria de ser 

vista de uma forma generalista, todavia, seria acompanhada de perto por cada especificação 

de projeto de cada empreendimento. Desta maneira, espera-se traçar rumos mais sustentáveis 

e mais coerentes com as realidades de cada empreendimento. 

A APSE propõe uma lista de verificação interagindo com uma matriz para avaliar os 

impactos das ações pró-sustentabilidade nos aspectos econômicos, ambientais e sociais do 

empreendimento. Sendo que, os itens mais complexos seguem para uma análise mais 

aprofundada para identificar a opção mais sustentável.  

 

4.2 - Introdução à APSE  

 

A APSE propõe que os aspectos econômicos, ambientais e sociais dos 

empreendimentos devem ser simultaneamente contemplados no projeto. Em função da 

abrangência desta análise, propõe-se que uma triagem desses aspectos seja conduzida por uma 

lista de verificação. Tal lista servirá como ponto de partida para a proposição de “Ações pró-

Sustentabilidade”(AS) que visam a melhoria dos índices de sustentabilidade global dos 

referidos empreendimentos. 

Esta lista de verificação seria então a primeira etapa da APSE, a qual foi colocada em 

um documento denominado de “Formulário para Análise Preliminar de Sustentabilidade do 

Empreendimento” (FAPSE). Em suma, a “lista de verificação” do “FAPSE” está 

fundamentada em aspectos de sustentabilidade relacionados às atividades típicas desses 

empreendimentos. 

A APSE propõe que uma equipe multidisciplinar aborde as premissas de 

sustentabilidade na etapa de projeto, assim como no EIA e nas Análises de Riscos. Nas 

análises de riscos, uma lista de “palavras ou eventos guia” conduz a equipe multidisciplinar na 

verificação dos possíveis cenários de riscos referenciados nos projetos das instalações. De 

forma análoga, os “eventos guia” do FAPSE se equivalem às “premissas ou os aspectos de 

sustentabilidade” da lista de verificação. Logo, as “premissas ou os aspectos de 

sustentabilidade” da  lista de verificação do FAPSE e que direcionam esta análise. 
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No FAPSE os aspectos de sustentabilidade serão selecionados para identificar e propor 

as “Ações pró-Sustentabilidade”(AS). Neste mesmo FAPSE, essas AS’s serão avaliadas em 

relação aos seus impactos nos aspectos da sustentabilidade global do empreendimento, ou 

seja, em relação aos aspectos econômicos, ambientais e sociais. Logo o FAPSE seria de fato 

uma matriz que interage as AS’s geradas pela lista de verificação com os seus impactos nos 

aspectos econômicos, ambientais e sociais do empreendimento. Portanto, a formatação do 

FAPSE também tem semelhanças com métodos e matrizes utilizadas nas avaliações dos 

impactos ambientais. 

Entre as AS’s propostas no FAPSE, algumas podem ter dificuldade de serem avaliadas 

em relação à sua contribuição para a sustentabilidade global. Pois algumas destas AS’s podem 

provocar impactos controversos (benéficos e prejudiciais) entre os aspectos econômicos, 

ambientais e sociais. Estes casos foram denominados de “itens relevantes”os quais necessitam 

de uma análise específica. Os itens “relevantes” vão então para uma segunda avaliação mais 

detalhada, a qual foi denominada de Análise de Sustentabilidade de Item Relevante (ASIR). 

Na ASIR são reavaliados à contribuição destes itens relevantes comparando-se as alternativas 

disponíveis para estes itens. Como estes itens são importantes para a sustentabilidade global, a 

sua avaliação será mais criteriosa por ser decisiva para sinalizar a alternativa que contribua 

para a melhoria dos índices de sustentabilidade do empreendimento. 

Depois de se obter todas as avaliações das Ações pró-Sustentabilidade (AS), pode-se 

relacioná-las em um relatório visando uma síntese objetiva de toda a APSE. 

O “Relatório da Análise Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento”(RAPSE) 

é um relatório objetivo das “AS” propostas e das considerações principais da equipe da APSE. 

Sendo que o relatório auxiliará na tomada de decisão de quais AS poderão melhorar os índices 

de sustentabilidade do empreendimento. 

Ressalta-se que os estudos e análises dos empreendimentos usualmente aplicados 

como: EVTE; EIA e APR/HAZOP, são elaborados de maneira segmentada, enquanto a APSE 

propõe uma análise integrada dos aspectos econômicos, ambientais e sociais do 

empreendimento. 

 

4.3 – Síntese da APSE 
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Resumindo, a APSE é composta por três documentos: (i) Formulário para Análise 

Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento (FAPSE); (ii) Análise de Sustentabilidade 

de Item Relevante (ASIR) e (iii) Relatório da Análise Preliminar de Sustentabilidade do 

Empreendimento (RAPSE). 

Nas próximas seções estes documentos e seus procedimentos serão detalhados e 

exemplificados para a demonstração do método proposto. 

 

4.4 - Procedimentos para a aplicação da APSE  

 

Para a introdução da APSE segue um esboço geral dos seus procedimentos para 

auxiliar o entendimento do método sugerido: 

 A primeira etapa da avaliação, será conduzida através dos seguintes passos no 

FAPSE: 

i. Identificar as premissas/aspectos de sustentabilidade através da lista de verificação 

(que seria a base de conhecimento de referência); 

ii. Desta lista são propostas as “Ações pró-Sustentabilidade” ( “AS” ) para o 

empreendimento/projeto;  

iii.  Posteriormente são avaliados os impactos destas AS´s nos “pilares” da 

sustentabilidade ( aspectos econômicos, ambientais e sociais ) na matriz do FAPSE; 

iv. São identificadas e selecionadas as AS’s que podem contribuir para a sustentabilidade 

global e que serão enviadas para o relatório final (RAPSE).  

v. Se forem identificadas “AS relevantes” ( itens relevantes ) que requeiram um melhor 

esclarecimento e/ou discussão, estas devem ser submetidas a uma avaliação 

comparativa e mais detalhada das alternativas disponíveis. Estes itens vão para outra 

etapa, que seria a “Análise Sustentabilidade de Item Relevante” – “ASIR”; 

 

 A ASIR complementa a APSE e os seus procedimentos são os seguintes: 

i. Para os “itens relevantes” é feita uma análise minuciosa e comparativa entre as 

alternativas disponíveis; 
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ii. Calcula-se o Valor de Referência (VR) dos impactos de cada alternativa nos aspectos 

da sustentabilidade global: econômicos, ambientais e sociais; 

iii. Calcula-se o Valor de Referência global (VRg) de cada alternativa, que corresponderia 

ao índice de sustentabilidade global de cada alternativa. O Valor de Referência global 

será obtido através da média ponderada da composição dos Valores de Referência 

(VR) dos aspectos econômicos(VRe), ambientais(VRa) e sociais(VRs) de cada 

alternativa; 

iv. Em seguida serão analisadas, discutidas e comparadas detalhadamente os prós e 

contras de cada alternativa; 

v. Após esta análise comparativa detalhada, possibilita-se a escolha da alternativa com os 

requisitos de sustentabilidade mais adequados para o empreendimento e que será 

encaminhada para o relatório final (RAPSE). 

 

 Relatório da APSE (RAPSE): 

Após as análises do FAPSE e da ASIR são selecionadas as AS’s mais adequadas, 

podendo-se fazer as considerações sobre a APSE e confeccionar o relatório final, RAPSE. 

 

Para fins didáticos, a Figura 4.1 ilustra sumariamente as principais etapas da APSE. 

 

Figura 4.1. Esquema geral da APSE (Fonte: pelo autor) 
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4.5 - Lista de verificação do FAPSE 

 

Visto que avaliações simplificadas e dirigidas do EIA se utilizam de uma abordagem 

dirigida através de listas de verificação para orientar estas análises, a APSE também propõe o 

mesmo tipo de abordagem para a sustentabilidade. 

Em função de ser uma análise extensa, complexa e multidisciplinar, a análise 

preliminar de sustentabilidade do empreendimento (APSE) é iniciada pela de “lista de 

verificação” do FAPSE, a qual contém temas relevantes para a sustentabilidade desses 

empreendimentos. 

Também vale salientar que a listagem do FAPSE é uma “listagem básica” para se 

iniciar uma análise de sustentabilidade global desses tipos de empreendimento. 

A listagem destas premissas de sustentabilidade tem uma dinâmica própria, na medida 

em que se fizerem mais análises com a participação de outros especialistas participando, a 

lista vai se desenvolvendo naturalmente e até se adequar às características de cada 

empreendimento.  

 

4.6 - Formulário para Análise Preliminar de Sustentabilidade  (FAPSE) 

 

A APSE está pautada com uma formatação similar a das Análises de Riscos e dos 

estudos de impactos ambientais (EIA). Sendo que na sua primeira etapa de avaliação, está o 

FAPSE, que corresponderia a uma matriz que contém uma lista de verificação em suas linhas 

e nas quais serão propostas as Ações pró-Sustentabilidade (AS). Neste mesmo formulário, 

estas “AS” se interagem com as colunas dos aspectos econômicos, ambientais e sociais, onde 

serão dispostos os valores de seus impactos na sustentabilidade global do empreendimento. 

A formatação do FAPSE tem afinidade com a matriz proposta por LEOPOLD et al 

(1971) mostrada na Figura 3.3, a qual tem origem nos métodos utilizados nas avaliações 
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ambientais. A literatura também mostra que a matriz de Leopold (1971) tem outras variações 

que se aplicam aos estudos de impactos ambientais. 

Com o FAPSE, a equipe multidisciplinar inicia a APSE, verificando, propondo e 

avaliando o impacto das Ações pró-Sustentabilidade (AS) nos aspectos ambientais, 

econômicos e sociais do empreendimento. 

 

4.7 - Seleção dos aspectos de sustentabilidade  

 

O grupo de analistas da APSE avaliará o impacto do empreendimento em função da 

condição particular de cada situação. Possibilitando assim uma análise de sustentabilidade 

mais consistente para a condição específica de cada projeto. Sendo assim, cada 

empreendimento poderá ter a sua APSE, a qual abrangerá os seus impactos diretos e indiretos 

em relação as suas particularidades (localidade; temporalidade; objetivos estratégicos, 

oportunidades de negócios, relevância dos aspectos a serem abordados e outras). 

Como a análise de sustentabilidade global pode ser algo muito abrangente, sugere-se 

que para cada empreendimento, seja feita uma triagem antecipada de seus principais aspectos. 

Desta forma, a lista de verificação não ficaria tão extensa e facilitaria a análise. Neste sentido, 

espera-se que a APSE seja mais eficaz e prática na proposição das ações pró-sustentabilidade. 

Consequentemente espera-se que assim, a análise se concentre nas diretrizes mais impactantes 

para tratar os aspectos da sustentabilidade global para tipo de empreendimento e de seu 

contexto. 

 

4.8 - Avaliação dos aspectos de sustentabilidade  

 

A APSE faz uma avaliação qualitativa dos aspectos de sustentabilidade. Os resultados 

destas avaliações dependem do grupo de analistas da APSE, da mesma forma que os estudos 

ambientais. No entanto a APSE também se vale de critérios de “julgamento de valores” 

similares aos utilizados nas análises de riscos (APR-HAZOP).  
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Sendo assim, a análise de sustentabilidade proposta se baseia nestes dois métodos. Na 

APSE, propõe-se que um líder conduza um grupo multidisciplinar, o qual busca o consenso 

da equipe na avaliação dos aspectos abordados. 

Através da literatura e do tipo de análise, verificou-se a conveniência de se utilizar 

uma equipe multidisciplinar para aplicar a APSE. Recomenda-se que a composição desta 

equipe seja composta por especialistas ou profissionais que conheçam as disciplinas e as 

instalações sob análise. 

Optou-se pela atribuição de “valores” para os impactos das “AS’s” nos aspectos 

econômicos, ambientais e sociais do empreendimento. De certa forma, isto que se propõe 

também se assemelha ao método de avaliação da matriz de LEOPOLD et al (1971).  

Outros autores como BRADLEY e HARTOG (1998) propõem em seu artigo uma 

escala de valoração de 0-10, para mensurar os indicadores de sustentabilidade no segmento 

exploração e produção de petróleo. Assim como MARIANO (2007), que também mostra que 

os métodos de classificação dos impactos podem considerar: o tipo da natureza do impacto, 

ou seja, se for benéfico(favorável) o impacto seria positivo e se prejudicial (desfavorável) o 

impacto seria negativo. 

Considerando-se estas citações, a APSE propõe que os valores dos impactos das AS’s 

nos aspectos da sustentabilidade (econômicos, ambientais e sociais) do empreendimento 

variem entre  0 e 10, ou seja, 0  ≤ AS ≤  10. Sendo que, as ações (“AS’s” ) que causariam 

impactos desfavoráveis, estariam entre 0 e 4, e as ações que impactariam favoravelmente, 

estariam entre 6 e 10. Sendo que o valor 5, seria atribuído às “AS’s” sem influência nos 

aspectos da sustentabilidade. 

Estes valores, gradualmente dispostos em uma escala, podem então ser classificados 

da seguinte forma:  

 0 :    extremamente desfavorável; 

 1 :    muito desfavorável; 

 2 :    desfavorável; 

 3 :    pouco desfavorável; 

 4 :    tende a ser desfavorável; 
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 5 :    sem influência; 

 6 :    tende a ser favorável; 

 7 :    pouco favorável; 

 8 :    favorável; 

 9 :    muito favorável; 

 10 :    extremamente favorável. 

 

Além das avaliações acima, também podem aparecer os itens que não seriam 

aplicáveis a nenhuma categoria, ou seja, os  “Não Aplicáveis” (N.A.). 

Após a avaliação (“valoração”) da contribuição de cada “AS”e de seus impactos nos 

aspectos da sustentabilidade global, possibilita-se melhorar a percepção das ações que 

poderão contribuir mais ou menos para a sustentabilidade global. 

Obtém-se como resultado deste processo, uma lista de “valores” das “Ações pró-

Sustentabilidade”(AS), do qual é possível observar resultados individuais e os seus efeitos na 

sustentabilidade global do empreendimento.  

Dentre as “AS” podem surgir itens que requeiram uma avaliação mais aprofundada e 

específica em relação à sua contribuição para a sustentabilidade. E necessitariam também de 

serem avaliados em relação à sua viabilidade ou não de sua implantação. Estes itens (“AS”) 

“polêmicos” do FAPSE foram denominados de “Itens Relevantes”.  

Os “Itens Relevantes” na primeira avaliação do FAPSE aparecem com expressivos 

valores opostos, ou seja; muito favorável para algum aspecto, mas também expressivamente 

desfavorável para outro aspecto da sustentabilidade, o que causa dúvida na sua implantação. 

Como por exemplo, em uma situação em que uma determinada especificação de projeto, seja 

denominada de “alternativa 1” e que esta solução, venha a ser expressivamente favorável ao 

aspecto econômico, porém, fortemente desfavorável aos aspectos ambientais e sociais. 

Enquanto que para melhorar a sustentabilidade da “alternativa 1”, seja por exemplo, uma 

outra solução proposta , que seria a “alternativa 2”, mas , esta solução provoca um efeito 

extremo contrário. E desta forma a “alternativa 2” seria fortemente favorável aos aspectos 

ambientais e sociais, porém expressivamente desfavorável ao aspecto econômico. Neste caso, 
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este seria um item relevante pelos seus expressivos impactos entre os três aspectos 

fundamentais para a sustentabilidade global. Nesta situação, tem-se um impasse, qual seria a 

opção mais sustentável globalmente ? 

Neste trabalho, os itens relevantes serão tratados na seção 4.9, “Análise de 

Sustentabilidade de Itens Relevantes” (ASIR).  

Para uma melhor compreensão dos procedimentos da APSE, primeiramente será feito 

um exemplo simplificado de sua aplicação. Este exemplo hipotético visa mostrar aplicação da 

APSE, mas não em detalhes do projeto em si. Neste sentido, tanto a análise quanto o projeto 

do exemplo a seguir foram demasiadamente simples para facilitar a compreensão da APSE. 

 

4.8.1 - Exemplo de aplicação da APSE   

 

“A aplicação da APSE em um empreendimento (projeto) hipotético de um 

condomínio residencial (de casas)”. 

Segue abaixo um resumo dos procedimentos para a aplicação da APSE: 

1º passo -  Identificação dos Aspectos (e/ou de premissas de sustentabilidade); 

2o passo -  Proposição de “Ações pró-Sustentabilidade”(AS);  

3o passo -  Avaliação das “AS”; 

4o passo -  Análise de sustentabilidade de Item Relevante - ASIR (a ser tratado na seção 

4.9). 

 

 A primeira etapa da APSE começa pelo “FAPSE” (Tabela 4.1), o qual corresponde a 

uma matriz de interação entre as ações de sustentabilidade detectas pela lista de verificação e 

seus impactos nos aspectos econômicos, ambientais e sociais do empreendimento. Nesta 

Tabela, a coluna 2 contém a lista de verificação (base de conhecimento) relacionada aos 

“aspectos, premissas e indicadores de sustentabilidade para o empreendimento”. Trata dos 

itens a serem verificados em relação às oportunidades de melhoraria dos índices de 

sustentabilidade do empreendimento. A coluna 1 desta tabela, indica o item e a coluna 2 

contém os aspectos de sustentabilidade a serem verificados. Na coluna 3 estão as “Ações pró-

Sustentabilidade (“AS”) propostas. A coluna 4 contém a avaliação do impacto da “AS” nos 
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aspectos ECONÔMICOS ( com os valores variando de  0  até  10 ). Na coluna 5 está a 

avaliação do impacto da “AS” nos aspectos AMBIENTAIS. Na coluna 6 está a avaliação do 

impacto da “AS” nos aspectos SOCIAIS do empreendimento. E a coluna 7 é para 

preenchimento de observações sobre o item. 
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Tabela 4.1. Formulário “FAPSE “- Exemplo (Fonte: pelo autor) 

EXEMPLO: Empreendimento / Projeto  -  Condomínio  RESIDENCIAL  (casas) 

Formulário para a Análise Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento  (FAPSE) 

Item 
 
 

Aspectos, Premissas, 
Indicadores de 

Sustentabilidade do 
Empreendimento  

 

Ações  pró-Sustentabilidade 
(AS) 

 

Impactos das AS’s 
 

Observações

Econ
ômico

Ambie
ntal 

Social 

EE EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA  (EE) 

EE1 Considerar o maior USO 
possível da LUZ 
NATURAL  (desde que não 
cause desconforto térmico) 

1- Prever no projeto TELHAS 
TRANSLÚCIDAS nas laterais 
do galpão da área de lazer  

10 10 10 

 

MA MEIO  AMBIENTE  (MA) 

MA1 Uso de ENERGIAS  

Alternativa 1- Utilizar sistema 
de aquecimento de água com 
GÁS. 

10 0 0 
(projeto 
original): 
custo: $ 150 

Alternativa 2- Utilizar energia
SOLAR no sistema de 
aquecimento de água  

0 10 10 

Observação 1: 
Item 
Relevante; 
custo: 
$15.000 a 
mais. 

MA2 
COLETA SELETIVA de 
LIXO para reciclagem 

1- Prever no projeto depósitos 
de lixo preparados para coleta 
seletiva  

4 10 10 
 

SS SAÚDE  e  SEGURANÇA  (SS)  -  ênfase em ergonomia   

SS1. Acessibilidade de 
deficientes físicos às 
instalações 

1- Adequar os acessos das 
áreas comunitárias do 
condomínio para  cadeirantes. 

5 (*)NA 10 
(*) NA: Não 

Aplicável 

SE SOCIOECONÔMICO  (SE)   

SE1 

Gestão  participativa 

1- Avaliar os interesses e 
anseios dos moradores do 
condomínio em relação ao 
projeto das instalações da área 
de lazer. 

5 NA 10 

 

SE2 Respeito a Diversidade  
(sem discriminação de 
gênero) 

1- Contratar 
indiscriminadamente homens 
e/ou mulheres  

5 NA 10 
 

Impactos MÉDIOS dos Itens Relevantes no empreendimento Impactos  médios  

Alternativa 1 - Sistema de aquecimento de água com  GÁS. 6,5 6,7 8,3  

Alternativa 2- Energia  SOLAR no sistema de aquecimento de água 4,8 10,0 10,0 It. relevante 
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Observando-se os valores dos impactos das alternativas 1 e 2 ( no item MA1 ), pode-se 

tirar algumas conclusões. Como consequência dos impactos no uso das alternativas1 e 2 no 

item MA1, nota-se que o índice econômico foi reduzido e os índices ambientais e sociais 

aumentaram no caso de uso da Alternativa 2 ao invés da alternativa 1. 

De certa forma, este resultado reflete o que de fato tende a acontecer, ou seja, para se 

melhorar alguns índices ambientais e sociais, o empreendedor deveria investir um pouco mais 

nestes aspectos. E, desta forma, estaria aumentando os seus gastos. Isto é possível, desde que 

o empreendimento mantenha a atratividade econômica e o empreendedor seja favorável aos 

princípios da sustentabilidade global.  

No final da Tabela 4.1 pode-se reconhecer que, no caso de se utilizar a Alternativa 1 

os impactos médios dos aspectos econômicos são melhores e o dos aspectos ambientais e 

sociais são piores do que os da Alternativa 2. 

De uma perspectiva simplista dos fatos e sob a ótica da sustentabilidade global a 

leitura destes valores poderia ser interpretada da seguinte forma: 

ALTERNATIVA 2: o empreendedor aumentaria o investimento inicial, e obteria 

melhores resultados ambientais e sociais, para conquistar um melhor índice de 

sustentabilidade global. Ou seja, o empreendedor da Alternativa 2 teria uma visão mais 

cautelosa e mais estratégica. 

ALTERNATIVA 1: o empreendedor opta em investir menos, mas correria os riscos 

advindos do desprezo das consequências ambientais e sociais. Neste sentido seria uma atitude 

mais arriscada e imediatista. Pois os riscos (ambientais e sociais) podem se reverter em 

prejuízo econômico, tanto no curto, médio ou longo prazos. E o empreendimento ficaria mais 

descoberto em relação a estes riscos. 

Tratando ainda sobre os valores da Tabela 4.1, podem ocorrer itens importantes 

(“AS’s”) que resultem em impactos contrários e significativos entre os aspectos da 

sustentabilidade global, como por exemplo o caso do item “MA1” desta tabela. Estes itens 

foram denominados de “Itens Relevantes ”, pois nesta situação poderão surgir dúvidas e 

dificuldades para avaliar qual seria a alternativa mais sustentável globalmente. Portanto, as 

avaliações do FAPSE necessitariam de uma análise mais criteriosa para desvendar qual seria 

de fato a alternativa mais adequada para a sustentabilidade global do empreendimento. Logo, 

para complementar a análise do FAPSE, propõe-se que no caso de ocorrência de “ITENS 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                          Capítulo 4: Metodologia 

José Marcos Leite Pacheco      Página 57 

RELEVANTES“, deva se elaborar uma “Análise de Sustentabilidade de Itens Relevantes 

(ASIR), que será o assunto da próxima seção. 

 

4.9 - Análise de Sustentabilidade de Itens Relevantes (ASIR) 

 

Os “itens relevantes”, na primeira avaliação do FAPSE, aparecem com “impactos  

contrários” ( “favorável” para um aspecto, mas, “desfavorável” para outro aspecto), o que 

causa dúvida na escolha da alternativa mais adequada e sustentável para o empreendimento. 

Nesta situação uma análise mais aprofundada do que do FAPSE se faz necessária para 

verificar e justificar se a “AS” proposta seria viável ou não de ser implantada no 

empreendimento. 

Antes de aprofundar neste assunto, retorna-se ao exemplo simplificado da Tabela 4.1 ( 

“FAPSE”do Exemplo da seção 4.8.1), a qual contém um “item relevante” identificado pela 

“Observação 1”.  

Para efeito didático o “Item Relevante” (MA1 da Tabela 4.1), está reproduzido em 

destaque na  Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Exemplo - Identificação do “item relevante” (Fonte: pelo autor) 

Exemplo  -  Item relevante  -  Projeto do Condomínio  RESIDENCIAL  (casas) 

 
Item 

 
 

Aspectos de 
Sustentabilidade  

 

Ações  pró-Sustentabilidade
(AS) 

 

Impactos das AS’s 
 

Observações 

 
Econô
mico 

 

 
Ambien

tal 

 

Social 

MA1 Uso de ENERGIA  

 Alternativa 1 - Utilizar 
sistema de aquecimento de 
água com GÁS. 

10 0 0 
(projeto 
original): custo: $ 
150 

 Alternativa 2 - Utilizar 
energia SOLAR no sistema 
de aquecimento de água  

0 10 10 
Obs.1: Item 
Relevante; custo: 
$ 15.000  
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Observando-se os valores contrários e significativos do impacto da “ação pró-

sustentabilidade” ( “AS” da Alternativa 2 ) nos aspectos: econômicos ( 0 = valor 

extremamente desfavorável a este aspecto) e ambientais / sociais (10 / 10 = valores 

extremamente favoráveis para estes aspectos). Nesta situação, resta saber se seria possível a 

implantação deste item considerando os três aspectos da sustentabilidade sem prejudicar a 

sustentabilidade global deste empreendimento. 

Nestes casos, a Análise de Sustentabilidade de Item Relevante(ASIR) é proposta para 

verificar se a “AS” indicada ( item MA.1 – Alternativa 2 ) seria viável. Este problema ocorre 

por que a Alternativa 2 beneficia muito alguns aspectos (ambiental e social), mas também 

prejudica expressivamente outro aspecto fundamental, o econômico. 

Na primeira avaliação do FAPSE, não seria possível afirmar e/ou justificar a sua 

implantação, e se torna necessário uma avaliação mais aprofundada. Neste sentido, uma 

análise mais criteriosa e específica (ASIR) é sugerida para esclarecer qual seria a opção mais 

adequada para a sustentabilidade global. 

É importante salientar que, em se tratando de “julgamento de valores”(dos aspectos 

ambientais e sociais), poderá haver espaço para a subjetividade, mesmo que sejam avaliados 

por uma equipe multidisciplinar. 

A ASIR propõe uma análise comparativa entre as alternativas mais adequadas para a 

sustentabilidade do empreendimento. 

No entanto, VARGAS (2003) propõe um método para a seleção da melhor alternativa 

de projeto, o qual pode ser aproveitado pela ASIR. Segundo essa proposta, tendo-se os 

valores das alternativas, faculta-se na utilização de “pesos” para dar ênfase aos atributos 

desejados do projeto. Posteriormente se utiliza a média ponderada para obtenção dos índices 

que sinalizarão a melhor opção. 

A ASIR toma como “referência” o projeto original (Alternativa 1) e a “AS” proposta 

(Alternativa 2) será comparada com este referencial. A partir daí faz-se uma comparação de 

seus índices de sustentabilidade global e posteriormente faz-se uma análise comparativa mais 

detalhada para possibilitar a escolha da alternativa mais sustentável. 

Sugere-se que a ASIR seja feita por um grupo multidisciplinar, no qual serão 

reavaliados os impactos das alternativas nos aspectos econômicos; ambientais e sociais da 

“sustentabilidade global”. 
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Antes de iniciar a ASIR serão necessários alguns esclarecimentos para facilitar a 

compreensão desta análise. E para uma melhor compreensão da ASIR foram sugeridos os 

seguintes passos:  

 

i. Dispõe-se as alternativas (Alternativas 1 e 2, em uma tabela) de forma a permitir uma 

análise comparativa preliminar entre as soluções propostas e de forma a permitir uma 

confrontação de seus “Valores de Referência”(VR). Estes “VR”s serão referentes aos 

seus impactos nos aspectos “Econômicos, Ambientais e Sociais” na sustentabilidade 

global do empreendimento; 

 

ii. Os ‘VR’s dos aspectos AMBIENTAIS e SOCAIS serão dados pela média 

aritmética dos valores dos impactos de cada alternativa (1 e 2) na sustentabilidade 

global (estes valores podem ser calculados e disponibilizados na última linha do 

formulário FAPSE – Tabela 4.1). No caso dos aspectos “ECONÔMICOS”, estes 

levarão em conta os seus valores monetários reais. No entanto, lhes serão atribuídos 

valores de 0 a 10. Sendo que para isso os seus valores monetários deverão ser 

convertidos para a mesma base. Neste sentido, a alternativa de menor custo, assume o 

valor ideal ( “10” ). Como por exemplo: supondo que a Alternativa “1” seja a menos 

dispendiosa custando US$ 159 MM, ela equivalerá a um VRe1=10 (valor econômico 

de referência), e se a Alternativa “2” for mais dispendiosa custando US$ 160,2 MM. 

Neste caso, os seus valores serão convertidos para uma mesma base como a seguir:  

159 / 160,2 = 0,9925, ou seja, o VRe da Alternativa 2 (VRe2) seria de 9,925 (na 

escala de 0 a 10) em relação ao VRe da Alternativa “1” (VRe1); 

 

iii. Em relação aos aspectos AMBIENTAIS e SOCIAIS, é provável que os seus VR’s 

estejam “contaminados” com a subjetividade dos analistas no “julgamento de seus 

valores”. No entanto, utilizando-se a média aritmética dos valores obtidos através do 

consenso de um fórum multidisciplinar, pode-se atenuar a subjetividade contida nesses 

“julgamentos”. Logo, o VR sugerido para os aspectos AMBIENTAIS e SOCIAIS, 

seria o resultado obtido pelo valor médio dos impactos de cada alternativa no FAPSE. 

Para facilitar o entendimento desta ação, foram dispostos nas últimas linhas do FAPSE 

( Tabela 4.1) o valor do impacto médio proporcionado por cada alternativa; 
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iv. Na ASIR, o uso de pesos para os aspectos econômico/ambiental/social podem ser 

utilizados facultativamente. Este uso opcional de pesos, teria como objetivo proteger 

atributos indispensáveis e/ou dar ênfase às circunstâncias específicas de cada 

empresa/empreendimento/projeto. Portanto se forem utilizados estes “pesos”, sugere-

se que os seus valores sejam cuidadosamente analisados e decididos mediante o 

consenso de um fórum qualificado e multidisciplinar para minimizar distorções nos 

resultados. Para exemplificar, foram elaborados diferentes cenários nas Tabelas 4.3 e 

4.4. Estas situações refletem as possíveis diferenças nos resultados devido à 

modificação dos contextos e/ou das políticas adotadas pelas empresas. Nessas tabelas, 

o conteúdo é o mesmo, porém elas se diferem apenas nos “pesos adotados” para cada 

“cenário” em relação aos “valores dos aspectos” da sustentabilidade global 

(econômico / ambiental / social). Além disso, vale ressaltar que nas tabelas 4.1 e 4.2 

não são utilizados pesos. 

 

v.  Tendo-se o “VR” com seus respectivos pesos para todos os aspectos 

(econômico_VRe, ambiental_VRa, social_VRs), aplica-se a média ponderada entre 

eles. O resultado desta média ponderada foi denominado de “Valor de Referência 

global” (VRg). Neste trabalho, sugere-se utilizar o “VRg” como um indicador do 

índice de sustentabilidade global; 

 

vi. A alternativa que obtiver o maior “Valor de Referência da sustentabilidade global” 

(VRg) estaria “sinalizando” a alternativa que contém o melhor índice de 

sustentabilidade global. No entanto, estes índices podem estar contaminados com a 

subjetividade do grupo, como também não tem uma relação numérica precisa com 

todas as suas particularidades. Deste modo, estes índices fazem uma primeira 

sinalização da alternativa que contém a melhor composição dos aspectos de 

sustentabilidade. Dependendo dos resultados, estes números podem indicar valores 

que induzam o analista a tomadas de ações equivocadas. Portanto, é importante 

destacar que não há uma correlação linear entre a sustentabilidade global e os VRg’s. 

Desta forma, pequenas variações no valor destes VRg’s, podem não significar 

pequenas diferenças entre a sustentabilidade global das alternativas. Exemplificando, 

pode ocorrer  que os resultados apresentem números com valores muito próximos 

sugerindo que seus impactos também estejam na mesma significância numérica. No 
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entanto, os seus impactos podem resultar em diferenças significativas para a 

sustentabilidade global do empreendimento. Entretanto, os VRg’s contribuem para a 

sinalização da alternativa que contém a combinação dos aspectos que mais favoreceria 

à sustentabilidade global. Portanto, para evitar interpretações precipitadas destes 

índices, sugere-se uma depuração desta primeira avaliação. Sendo assim as 

alternativas vão para uma análise comparativa mais minuciosa de seus prós e contras, 

que seria o próximo passo; 

 

vii. Nesta etapa faz-se uma análise comparativa mais minuciosa das características, 

observações e justificativas consideradas para cada alternativa. A alternativa que tiver 

mais atributos favoráveis para a sustentabilidade global será apontada como a opção 

mais adequada para o empreendimento. Para a formalização do resultado da ASIR, 

sugere-se a finalização desta análise, seja apresentado por um parecer técnico, que 

justifique a escolha da alternativa mais adequada para a sustentabilidade do 

empreendimento. 

 

No entanto, antes de implantar novas alternativas no empreendimento, recomenda-se 

verificar os seus diversos tipos de riscos (prazos, cenários estratégicos, econômicos e de 

perigos de acidentes) decorrentes das modificações no projeto e no planejamento do 

empreendimento. Estes riscos geralmente podem ser relacionados às estratégias dos 

empreendimentos e outros advindos das modificações do projeto original. Neste sentido, 

caso ocorra modificações no projeto original, recomenda-se a verificação do EVTE e das 

análises de riscos (APR e HAZOP). 

Para demonstrar didaticamente o método, foram propostos diferentes cenários (A / B 

nas Tabelas 4.3 e 4.4). Estes cenários foram criados para representar os diferentes perfis de 

sustentabilidade das empresas, os quais implicam em diferentes resultados da ASIR. 

O Cenário “A” se refere a uma simulação das práticas correntes, que “focam 

basicamente” no aspecto econômico, e lhe será atribuído um peso igual a 1. E como os 

aspectos “ambientais e sociais” são “desprezados”, lhes serão atribuídos o peso igual a zero.  

O Cenário “B” também considera uma empresa agressiva economicamente, dando ao 

aspecto econômico um peso 10 vezes maior em relação aos  aspectos ambientais e sociais. 

Entretanto, o cenário B estaria mais próximo das tendências atuais, em que além do aspecto 

econômico também são considerados alguns aspectos ambientais e sociais. 
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A ASIR das Tabelas 4.3 e 4.4, tratam de uma continuação da APSE simplificada do 

Exemplo citado na seção 4.8.1.  

Portanto, a Tabela 4.3 trata da simulação do “cenário A”, o qual considera apenas o 

aspecto econômico. Neste cenário “A”, os aspectos ambientais e sociais terão peso = 0. Desta 

forma, este cenário remete aos métodos usuais. Ou seja, o projeto respeita todas as 

restrições ambientais (EIA) e de riscos (APR-HAZOP), onde o cenário com maior 

lucratividade imediata prevalece. 
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Tabela 4.3. Exemplo  - ASIR  - Cenário  “A” (Fonte: pelo autor) 

Exemplo: Empreendimento (Projeto) - Condomínio  RESIDENCIAL  (casas) 

Análise de Sustentabilidade de Itens Relevantes  (ASIR)  -  CENÁRIO  “A” 

ALTERNATIVAS  ALTERNATIVA  -  1  
 (projeto original - referência) 

ALTERNATIVA  -  2 
(“AS”) 

Item Relevante  Aquecimento da água com GÁS 
(metano - CH4) na residência  

(CUSTO1   = R$ 150,00) 

Aquecimento por enrgia SOLAR; 
(“AS”) 

(CUSTO2  = R$ 15.000,00) 

Custo total do 
empreendimento (casa) 

R$ 500.000,00 R$ 515.000,00 (500 + 15) 

Valor de Referência 
(VR) 

Valor de Referência Alt 1  (VR1) Valor de Referência Alt. 2(VR2) 

Aspecto ECONÔMICO 
 

(Peso = 1) 

VRe1A = (10) x 1 (peso) = 10 
 

Justificativa:  
Menor custo; R$ 500 M  ( por 

simplicidade não se considerou a 
economia da energia ) 

VRe2A = (9,7) x  1 (peso) = 9,7 
 

Justificativa:  
Maior custo; R$ 515 M  

Aspecto AMBIENTAL 
 

(Peso = 0) 

VRa1A  = (6,7) x 0 (peso) = 0 
 

Justificativa: 
Maior agressão ambiental: emite 
grande quantidade de gás efeito 

estufa  

VRa2A  = (10) x 0 (peso) = 0 
 

Justificativa: 
Maior uso de materiais para 

implementação; mas não emite 
gases tóxicos e efeito estufa. 

Aspecto SOCIAL 
 

(Peso = 0) 

VRs1A = (8,3) x 0 (peso) = 0 
 

Justificativa:  
maiores riscos de intoxicação, 

incêndio, explosão e emite GEE; 

VRs2A  = (10) x 0 (peso) = 0 
 

Justificativa: 
Ambiente residencial mais seguro 

e saudável 

Cálculo: Média 
Ponderada - VR global - 

VRg 

VRg1A = 10/1 = 10  VRg2A = 9,7/1 = 9,7  

RESULTADO: 
 

VR global (VRgA) 

 
VRg1A = 10 

 
VRg2A = 9,7 

 

Conclusão:  
              Cenário  “A”  
( Não considera a APSE )

Alternativa 1: Índice mais 
favorável. Considera só aspecto 

“econômico direto”. 

Alternativa 2: Índice menos 
favorável. Desconsidera os 

impactos ambientais, sociais e  
riscos econômicos indiretos. 
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Resultado “A” da ASIR do Exemplo (seção 4.8.1) – Considerando o CENÁRIO  “A” a 

Alternativa 1 tem o Índice de Sustentabilidade “Global” (VRg1A = 10) mais favorável. No 

entanto, o índice global (VRg) considera apenas o aspecto “ECONÔMICO”e despreza os 

aspectos ambientais e sociais (os quais estão com peso = 0). Neste contexto, a “alternativa 1” 

sinaliza apenas que o índice de sustentabilidade “ECONÔMICA” seria o mais favorável. 

Entretanto, este cenário revela que é o que tem os maiores riscos, os quais podem 

comprometer a “sustentabilidade global”. De fato, ao se desprezar os riscos ambientais e 

sociais, possibilita-se a ocorrência de acidentes. Como por exemplo, um vazamento de gás 

que resulte em explosão e incêndio na residência. Os resultados deste evento seriam 

significativamente danosos para a sustentabilidade global do empreendimento. 

A seguir a Tabela 4.4 também se refere ao Exemplo (da seção 4.8.1). No entanto, a 

Tabela 4.4 mostra o CENÁRIO “B”, no qual os aspectos ambientais e sociais têm peso “1” e 

o aspecto econômico tem ênfase com um peso 10 vezes maior que os demais. 
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Tabela 4.4. Exemplo  - ASIR  -  Cenário  “B” (Fonte: pelo autor) 

Exemplo: Empreendimento (Projeto) - Condomínio  RESIDENCIAL  (casas) 

Análise de Sustentabilidade de Itens Relevantes  (ASIR)  -  CENÁRIO  “B” 
 (aspecto ECONÔMICO com peso = 10 e aspectos AMBIENTAIS e SOCIAIS com peso =1) 

ALTERNATIVAS  ALTERNATIVA  -  1  
 (projeto original - referência) 

ALTERNATIVA  -  2 
(“AS”) 

Item Relevante  Aquecimento da água com gás 
(metano - CH4) na residência  

(CUSTO1   = R$ 150,00) 

Aquecimento por painel 
SOLAR; (“AS”) 

(CUSTO2  = R$ 15.000,00) 

Custo total do 
empreendimento (casa) 

R$ 500.000,00 R$ 515.000,00 (500 + 15) 

Valor de Referência (VR) Valor de Referência Alt 1  (VR1) Valor de Referência Alt. 
2(VR2) 

Aspecto ECONÔMICO 
 

(Peso = 10) 

VRe1B = (10) x 10 (peso) = 100 
 

Justificativa: menor custo;  
R$ 500 M   

VRe2B = (9,7) x  10 (peso) = 97 
 

Justificativa: maior custo =  
R$ 515 M  

Aspecto AMBIENTAL 
 

(Peso = 1) 

VRa1B  = (6,7) x 1 (peso) = 6,7 
 

Justificativa: 
emite gases tóxicos e de efeito estufa 

e utiliza energia não renovável. 

VRa2B  = (10) x 1 (peso) = 10 
 

Justificativa: 
Não emite gases tóxicos e de 
efeito estufa e utiliza energia 

renovável. 

Aspecto SOCIAL 
 

(Peso = 1) 

VRs1B = (8,3) x 1 (peso) = 8,3 
 

Justificativa: haverá riscos de gases 
tóxicos, incêndio e de explosão na 

casa e emite GEE; 

VRs2B  = (10) x 1 (peso) = 10 
 

Justificativa: 
Ambiente residencial mais 

seguro e saudável 

Cálculo: Média Ponderada 
do  VRg 

VRg1B = 115/12 = 9,6 VRg2B = 117/12 = 9,7  

RESULTADO: 
VR global (VRgB) 

VRg1B = 9,6 VRg2B = 9,7 
 

Conclusão: 
             Cenário “B”  
*ênfase no aspecto econômico 
 

Alternativa 1: Índice de 
sustentabilidade GLOBAL menos 

favorável  

Alternativa 2: Índice de 
sustentabilidade GLOBAL mais 

favorável . 
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Resultado “B”da ASIR do Exemplo (da seção 4.8.1) – Considerando o CENÁRIO “B”, a 

Alternativa 2 sinaliza que tem o Índice de Sustentabilidade Global (VRg2B = 9,7) mais 

favorável do que a Alternativa 1 que tem um VRg1B = 9,6. 

Comparando-se os resultados dos “VRgs” dos cenários “A”e “B”, vemos que hora a 

Alternativa 1 é mais sustentável, hora a Alternativa 2 é mais sustentável globalmente. 

No cenário “A”, o aspecto econômico prevalece e favorece a Alternativa “1”(que se 

refere ao projeto original). Neste caso foi dado peso zero para os aspectos ambientais e 

sociais, ou seja, foram considerados apenas os aspectos legais e as normas tradicionais 

relativas a estes empreendimentos. 

De qualquer forma, o cenário “A” faz uma análise mais simplista do que a do cenário 

“B”. No cenário “A” os aspectos ambientais e sociais são “desprezados”. Enquanto que no 

cenário “B”, a “análise é mais abrangente e estratégica”, pois considera todos estes aspectos. 

Desta forma, também é de se esperar que após uma análise mais abrangente, em relação aos 

riscos destes empreendimentos, os mesmos sejam minimizados, tornando o empreendimento 

mais sustentável no longo prazo. 

Considerando no cenário “B” todos impactos relativos aos aspectos da 

sustentabilidade global (econômicos, ambientais e sociais) como: (i) benefícios em relação a 

segurança dos moradores da casa, (ii) a contribuição para a melhoria do bem estar interno em 

relação a um ambiente mais saudável, (iii) a contribuição para com o meio ambiente externo 

na não emissão de gases efeito estufa, (iv) no uso de energia renovável preservando as 

reservas de energia não renovável e (v) a possível recuperação do investimento no longo do 

prazo (devido ao não pagamento do gás). O resultado passa a favorecer a Alternativa “2” ao 

invés da Alternativa “1”. 

No entanto os índices de sustentabilidade da ASIR ( “VRgs” ) devem ser analisados 

com cautela, pois mesmo para os casos simplificados, os seus resultados são dependentes de 

quem a conduz, havendo uma grande possibilidade de subjetividade no julgamento da 

importância dos valores ambientais e sociais. Considerando esta possibilidade, sugere-se que 

os resultados dos índices da ASIR ( “VRgs”) sejam mais detalhados para evitar interpretações 

precipitadas destes números. Neste sentido, para se finalizar a ASIR, sugere-se que seja 

elaborada mais uma análise detalhada para confrontar e apurar as principais características de 

cada alternativa. Desta forma, espera-se ter uma melhor percepção das características de cada 
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alternativa e consequentemente permitir a escolha da opção mais adequada para a 

sustentabilidade global. 

Visando esclarecer esta análise comparativa e conclusiva da ASIR, será dado 

continuidade ao exemplo simplificado da seção 4.8.1 (condomínio residencial ). Os valores a 

serem utilizados neste exemplo, serão os da Tabela 4.4 (Cenário “B” ). 

Segue abaixo a Tabela 4.5 que trata da análise comparativa final do item relevante, a 

qual concluirá a ASIR. 
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Tabela 4.5. ASIR - Conclusão da análise comparativa do item relevante (Fonte: pelo autor) 

Exemplo: Empreendimento (Projeto) - Condomínio  RESIDENCIAL  (casas) 

ASIR - CONCLUSÃO da ANÁLISE COMPARATIVA do ÍTEM  RELEVANTE 

Alternativ
as 

Alternativa - 1 
(aquecedor  a  GÁS) 

*investimento  R$ 150,00 

Alternativa - 2 
(aquecedor  SOLAR) 

*investimento  R$ 15.000,00 
Considera
ções  

ECONÔMICAS: 
- Menor Investimento inicial. 
- Maiores riscos econômicos indiretos 
(perdas devido a acidentes pessoais e 
materiais). 
- Aumento do custo do seguro do 
empreendimento. 
- Pagamento constante do gás / com 
possibilidade de aumento da tarifa. 
- Risco de suprimento de gás. 
 
AMBIENTAIS: 
- Emite Gases de Efeito Estufa (GEE) 
e tóxicos na residência e no ambiente.
- Consumo de recurso não renovável. 
 
SOCIAIS: 
- Riscos de grandes danos pessoais. 
- Ambiente domiciliar insalubre. 
- Riscos de danos a terceiros. 

ECONÔMICAS: 
- Maior investimento inicial  
(verificar a viabilidade financeira) 
- Menores riscos de perdas devido a acidentes. 
- Menor custo do seguro. 
- Economia no pagamento do consumo 
energético. 
- Maior vida útil das instalações 
- Melhor valorização e liquidez do imóvel. 
 
AMBIENTAIS: 
- Não emite gases efeito estufa (GEE) e nem 
tóxicos na residência. 
- Uso de recurso renovável.  
 
SOCIAIS: 
- Ambiente domiciliar mais seguro e saudável  
- Melhoria do conforto interno 
- Sem riscos de danos a terceiros 
 

Resumo / 
Resultado 

- Menor investimento inicial. 
- Sujeito a vultosos riscos 
econômicos, ambientais e sociais. 
- “Índice de sustentabilidade, ou 
Valor de Referência global” (VRg1B 
= 9,6) menos favorável. 

- Maior investimento inicial. ( verificar 
viabilidade econômica ) 
- Se viável economicamente - satisfaz a todos 
aspectos da sustentabilidade global. 
- Menores riscos econômicos, ambientais e 
sociais. 
- “Índice de sustentabilidade, ou Valor de 
Referência global” (VRg2B = 9,7) mais 
favorável. 
 

 

De posse dos dados apresentados na Tabela 4.5 permite-se justificar e inferir o 
resultado da alternativa mais favorável para a sustentabilidade global do empreendimento.  

Com as análises do FAPSE e da ASIR possibilita-se uma melhor percepção das 

opções mais sustentáveis globalmente para o empreendimento (AS’s). Desta forma, 

possibilita-se selecionar as “AS’s” que sejam mais adequadas para a melhoria dos índices de 
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sustentabilidade global. Posteriormente, propõe-se que as “AS’s” selecionadas sejam relatadas 

em um relatório final da APSE ( RAPSE ), o qual será tratado na próxima seção. 

 

4.10 - Relatório da Análise Preliminar de Sustentabilidade (RAPSE)  

 

O RAPSE resume os resultados finalizando a APSE e contém os resultados (AS’s), 

das análises do FAPSE e da ASIR. O RAPSE teria a formatação de um relatório gerencial. 

Neste relatório as “Ações pró-Sustentabilidade”(AS) já valoradas serão ordenadas, 

selecionadas e agrupadas para facilitar a compreensão dos resultados obtidos pela APSE. O 

RAPSE também pode conter considerações, recomendações, observações sugeridas pelo 

grupo. E também pode conter esclarecimentos sobre as premissas adotadas pela APSE e sobre 

as ações de sustentabilidade que poderão ser incorporadas ao empreendimento. Como o 

RAPSE deste exemplo trata de uma situação muito simplificada, propõe-se que o leitor 

observe o RAPSE sugerido no estudo de caso na seção 6.3. 

 

4.11 - Premissas de sustentabilidade da APSE 

 

A Figura 4.2 ilustra foram selecionados e organizados os indicadores, aspectos e/ou 

“premissas”de Sustentabilidade que compõem a “lista de verificação” (base de conhecimento) 

do Formulário para a Análise Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento (FAPSE). 

O esquema da Figura 4.2 propõe que a seleção dos aspectos da APSE se inicie com a 

análise dos aspectos gerais, para depois entrar nos aspectos das categorias específicas de: 

Meio Ambiente, Eficiência Energética, Segurança e Saúde e Socioeconômicos. 

 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                          Capítulo 4: Metodologia 

José Marcos Leite Pacheco      Página 70 

 

Figura 4.2. Seleção das premissas de sustentabilidade para as instalações (Fonte: pelo autor) 

 

Desta triagem resulta a base de conhecimento para a verificação das principais 

categorias de aspectos da sustentabilidade nestes tipos de empreendimentos. 

Para montagem das “listas de verificação” dos aspectos e premissas de 

sustentabilidade da APSE, foram consultadas várias bibliografias como:  

  relatórios de sustentabilidade de grandes empresas de petróleo como: Petrobras (2009 

e 2010), BP (2011) e SHELL (2008). Onde se destacam os aspectos selecionados 

como relevantes pelas “Matrizes ou Testes de Materialidade” destes relatórios de 

sustentabilidade; 

  Teses, artigos, relatórios técnicos de: SILVA e COSTA (2009), ALMEIDA, 2006; 

ALMEIDA et al (2010); BRADLEY E HARTOG (1998); ALMEIDA (2005); 

WATERFALL (2002); AMARAL (2003); MARIANO (2001 e 2007); DUARTE et al. 

(2007); PEREIRA (2007); VIEIRA (2008);  

  leis e decretos como: Lei 12305 (2010); Resolução CONAMA nr. 430 (BRASIL, 

2011); NR-17 (2002); 
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  normas: ISO da série 14000, 16000, ISO 26000 (2010); OHSAS 18001 (2007); 

ASTM F1166 (2007); 

 Diretrizes de institutos, organizações certificadoras e não governamentais: 

API/IPIECA (2010); Global Reporting Initiative (GRI, 2010); DOW JONES S.G.I. 

(2010); LEED (2009); PNUD (2011); WCED, 2010; CMMAD, 1998; World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD); 

 Literatura: SANCHEZ, 2008; VINHA, 2003; BELLEN, 2007; IIDA, 2005; 

 

Assim como há categorias de aspectos nos relatórios de sustentabilidade de empresas, 

nos órgãos certificadores como: GRI; API/IPIECA, LEED, o FAPSE também propõe uma 

organização destas categorias para facilitar e ordenar a APSE.  

Desta forma, para facilitar a triagem dos aspectos da sustentabilidade global, a lista de 

verificação do FAPSE foi dividida essencialmente em quatro categorias de aspectos:  

I. Eficiência Energética (EE);  

II. Ecoeficiência ou Meio Ambiente  (MA);  

III. Saúde e Segurança  (SS); 

IV. Socioeconômicos  (SE);  

V. os demais foram tratados de aspectos gerais de sustentabilidade. 

Estas categorias de premissas de sustentabilidade foram agrupadas em subgrupos, 

conforme segue. 

 

I –  Premissas de Eficiência Energética (EE): 

 

Para abordar a eficiência energética nas instalações foram utilizadas principalmente as 

seguintes fontes de consulta:  

Conservação de energia: eficiência energética de equipamentos e instalações, (HADDAD 

et al, 2006); norma ABNT NBR ISO 50001 (Sistemas de Gestão da Energia); norma N-2894 
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Critérios para eficiência energética em projetos industriais (Petrobras, 2008); Lei nº 10.295; 

Protocolo Internacional de Medição e Verificação do Desempenho Energético (EVO, 2011), 

Eficiência energética nos edifícios e sustentabilidade no ambiente construído (LOMARDO, 

2011), pelo índices indicados no artigo de BRADLEY e HARTOG (1998), entre outros. 

Propôs-se uma organização deste tema em grupos e subgrupos para facilitar a sua 

consulta, conforme segue:  

 

Tabela 4.6. Premissas de Eficiência  Energética - EE (Fonte: pelo autor) 

Grupo - 
EE 

EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA 

Subgrupo 
- EE1 

EE1 - NORMAS, PROCEDIMENTOS, DIRETRIZES GERAIS E 
LEGISLAÇÃO: 

EE1.1 Lei nº 10.295, de 2001, - estabelecer NÍVEIS MÁXIMOS de CONSUMO 
específico de ENERGIA ELÉTRICA  ou  NÍVEIS MÍNIMOS de 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA de equipamentos 

EE1.2 Portaria Interministerial No 553  (MME-MCT-MDIC), todos os MOTORES 
ELÉTRICOS TRIFÁSICOS DE INDUÇÃO DE TENSÃO nominal menor 
que 1.000 V, produzidos (revitalizados) e importados no Brasil, devem ser de 
ALTO RENDIMENTO atendendo aos níveis mínimos de rendimento nominal 
estabelecidos na Tabela 1 (conforme tabela da Portaria). Análise dos níveis 
mínimos de eficiência energética de motores elétricos de indução é a adoção 
pela ABNT da norma técnica internacional IEC 60034-30 que estabelece os 
códigos IE (International Energy-efficiency Class) Preminum (IE3) e Super-
Premium (IE4), além do código IE Alto desempenho (IE2) para classificação 
da eficiência energética de motores elétricos de indução de tensão nominal até 
1.000 V 

EE1.3 Especificação de PRODUTOS ETIQUETADOS com o SELO DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (relativos ao Programa Brasileiro de 
Etiquetagem – PBE: PROCEL / CONPET) que apresentam o melhor 
desempenho energético em sua categoria. 
(Para os equipamentos elétricos domésticos etiquetados é concedido anualmente 
o Selo Procel. Para aparelhos domésticos a gás é concedido o Selo Conpet) 

Subgrupo 
- EE2 

EE2 - DIRETRIZES CORPORATIVAS  (metas, políticas da empresa): 

EE2.1 O uso de EQUIPAMENTOS DINÂMICOS DE MAIOR PORTE  deve ser 
privilegiado quando o processo é estável, em oposição a um maior número de 
equipamentos menores. 

EE2.2  Especificação de motores de alta eficiência - substituição de motores elétricos 
trifásicos, de indução, de baixa tensão, fabricados até o ano de 2000 e com 
potência maior, ou igual, a 15 KW,  sem necessidade de modificações nas 
bases dos motores e com priorização de substituição os de baixo desempenho  e 
dos motores com elevada taxa de falhas  



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                          Capítulo 4: Metodologia 

José Marcos Leite Pacheco      Página 73 

EE2.3 Motores trifásicos de indução aplicados nos cabeçotes de bombeio por 
cavidades progressivas-BCPs, com instalação de conversores de frequência 

EE2.4 Na seleção do acionador, do ponto de vista exclusivo da eficiência do 
equipamento, deve ser PRIVILEGIADO o uso  de MOTORES 
ELÉTRICOS, em comparação às turbinas a vapor, motores de combustão 
interna e turbinas a gás, quando em ciclo simples.  Sob o mesmo ponto de vista, 
deve ser privilegiado o uso de motores a combustão interna em comparação às 
turbinas a gás, quando em ciclo simples e em faixas de potência aplicáveis a 
ambos. 

EE2.5 Autosuficiência energética  do empreendimento 

EE2.6 Pesquisa e desenvolvimento (testes de novos equipamentos e/ou  sistemas com 
alta ecoeficiência;) 

EE2.7 Os projetos de elétrica e instrumentação devem prever a instalação de 
medidores de potência demandada, consumo de energia por unidade de 
volume (instantâneo e médio) e eficiência dos sistemas de bombeio. 

EE2.8 Em  necessidade de aquecimento de produto antes do bombeio, deve ser 
considerada a UTILIZAÇÃO DE SOBRAS ENERGÉTICAS DOS 
PROCESSOS da unidade (gases de exaustão de turbinas, vapor de baixa 
pressão, etc.) e, na ausência destes, fontes de energia renovável (solar). 
Avaliação da Integração Energética Interna e Externa ao Projeto. Ex:  analisar a 
disponibilidade e o custo das diversas fontes energéticas existentes dentro e fora 
do projeto, tais como vapor, energia elétrica, combustíveis em geral e correntes 
de alta entalpia, 

EE2.9 Avaliação da INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA INTERNA e EXTERNA ao 
projeto. Ex:  analisar a disponibilidade/custo das diversas fontes energéticas 
existentes dentro e fora do projeto, tais como vapor, energia elétrica, 
combustíveis em geral e correntes de alta entalpia, 

EE2.10  

Subgrupo 
- EE3 

EE3 - Energia ELÉTRICA: 

EE3.1 Medição do CONSUMO e Geração de ENERGIA  nas Áreas  de MAIOR 
CONSUMO e ESTRATÉGICAS 

EE3.2 LISTA DE EQUIPAMENTOS / SISTEMAS PRINCIPAIS  ou  
PRIORITÁRIOS EM RELAÇÃO A ECOEFICIÊNCIA, visando  
priorização no Plano de  inspeção / manutenção preventiva e /ou preditiva, 
visando monitoramento do consumo energético  

EE3.3 Prever no plano de inspeção de equipamentos (ex. colocação de 
cupons/instrumentos de MONITORAMENTO) 

EE3.4 Adotar, sempre que possível e economicamente viável, VARIADORES de 
VELOCIDADE ELETRÔNICOS ou HIDRODINÂMICOS para 
CONTROLE de CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO acionado. Para os 
casos onde há a expectativa de mudanças constantes nas variáveis de processo, 
devem ser dotados de variadores de velocidade eletrônicos ou hidrodinâmicos. 
Em caso de processos estáveis, os motores são providos de  “soft start”ou 
acoplamento hidráulico. 

EE3.5 Energia EXTERNA (comprada);  Quando a unidade industrial for alimentada 
por meio do sistema elétrico externo, deve-se ADOTAR A MAIOR TENSÃO 
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DISPONIBILIZADA pela concessionária compatível com os valores de 
demanda da unidade 

EE3.6 Nas unidades industriais com potencial de GERAÇÃO PRÓPRIA, deve-se 
observar, na ESCOLHA DA FONTE ENERGÉTICA a ser utilizada, aquelas 
que lhes confiram melhor desempenho, sem prejuízo do aspecto ambiental. 
Devem ser priorizadas as opções de geração a partir de sobras energéticas dos 
processos. Quando aplicável, considerar o uso de energias renováveis e 
LIMPAS 

EE3.7 As SUBESTAÇÕES devem ser posicionadas o mais próximo do CENTRO 
DE GRAVIDADE DAS CARGAS. 

EE3.8 O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO a ser considerado deve ser o que conduzir 
a MENOR PERDA DE ENERGIA com alimentadores, devendo ser os 
mesmos, os mais curtos possíveis para minimizar as perdas por efeito Joule 

EE3.9 As TENSÕES DE DISTRIBUIÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DEVEM SER 
CONSIDERADAS AS MAIORES DENTRE AS TENSÕES recomendáveis 
para a carga a ser atendida, visando minimizar as perdas por dissipação térmica. 
No entanto, devem-se considerar os impactos nos custos de implantação, 
operação e manutenção 

EE3.10 Os CENTROS de CONTROLE de MOTORES devem possuir dispositivos 
sensores de corrente de forma que se possa conhecer em tempo real os 
parâmetros de operação dos motores e desta forma propiciar um controle 
preciso de processo e da procura do ponto de maior rendimento 

EE3.11 Sistemas de CORREÇÃO de FATOR DE POTÊNCIA devem ser 
preferencialmente AUTOMÁTICOS e localizados o mais próximo possível 
das cargas.  

EE3.12 Quando dois ou mais TRANSFORMADORES alimentarem uma instalação, 
deve-se AJUSTAR A OPERAÇÃO DOS MESMOS, deixando um ou mais 
transformadores fora de operação em função da demanda, evitando operação 
em baixa carga, desde que esse critério não entre em conflito com a 
confiabilidade operacional do projeto 

EE3.13 Devem ser especificadas as lâmpadas apropriadas para o ambiente, dentre elas, 
o conjunto LÂMPADA-LUMINÁRIA com melhores índices de 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA e de ECOEFICIÊNCIA. Selecionar reatores 
que possuam o maior rendimento e maior fator de potência. Selecionar o 
conjunto lâmpada-reator de modo a minimizar a geração de harmônicos, que 
podem prejudicar o funcionamento de outros equipamentos. 

EE3.14 Os projetos industriais devem considerar o maior uso possível da LUZ 
NATURAL (sem prejuízo do conforto térmico) 

EE3.15 Verificar a GERAÇÃO de HARMÔNICOS devido a cargas não lineares. 

Subgrupo 
- EE4 

EE4 - Energia TÉRMICA: 

EE4.1 Inclusão dos PONTOS ESSENCIAIS de MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 
para Análise de Eficiência Energética 

EE4.2 Aproveitamento das CORRENTES  TÉRMICAS 

EE4.3 Verificar especificação, DIMENSIONAMENTO DO ISOLAMENTO 
TÉRMICO  

EE4.4 LISTA DE EQUIPAMENTOS /SISTEMAS PRIORITÁRIOS em relação a 
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ecoeficiência 

EE4.5 Prever no plano de inspeção de equipamentos – colocação de 
cupons/instrumentos de MONITORAMENTO nos EQUIPAMENTOS 
TÉRMICOS  relevantes. 

EE4.6 Prever MEDIÇÃO e transmissão dos dados de TEMPERATURA e 
PRESSÃO DIFERENCIAL antes e após a passagem por CADA 
PERMUTADOR de uma bateria. Em adição, deve ser prevista a medição de 
vazão nos limites dessa bateria. Isso permite o monitoramento da deposição, 
inclusive permitindo o uso de programas computacionais específicos. 

EE4.7 As possibilidades de APROVEITAMENTO DE CALOR de GASES DE 
EXAUSTÃO, do ÓLEO LUBRIFICANTE e da ÁGUA DE 
ARREFECIMENTO de motores de combustão interna devem ser avaliadas 
para emprego no próprio processo da respectiva instalação industrial. 

EE4.8 Priorizar a TROCA DIRETA DE CALOR entre as correntes envolvidas, 
adotando-se a utilização de fluido térmico intermediário somente quando 
houver limitações impostas pela distância ou por razões de segurança. 

EE4.9 Encaminhamento do CONDENSADO PARA SISTEMA DE 
RECUPERAÇÃO, atendendo o critério de condensado recuperável, ou seja, 
aquele cujo aproveitamento na geração de vapor d’água seja técnica e 
economicamente viável. 

EE4.10 Nos Sistemas de Distribuição de Vapor; DIMENSIONAR 
ADEQUADAMENTE OS PURGADORES, principalmente no que se refere à 
seleção do tipo construtivo e ao projeto de instalação 

EE4.11 Prover o SISTEMA DE VAPOR com MEDIÇÃO DE VAZÃO, a fim de 
identificar as principais demandas. 

Subgrupo 
- EE5 

EE5 - Sistemas do PROCESSO: 

EE5.1 Avaliar impacto relativo a ecoeficiência devido a ALTERAÇÃO nos 
SISTEMAS /PROCESSOS  a montante e jusante do local a ser alterado pelo 
projeto. Análise de acréscimo ou redução de potência elétrica em 
equipamentos mecânicos (motores, bombas, etc.)  relacionados ao projeto e de 
forma a adequar às instalações existentes 

EE5.2 Avaliar o consumo (acréscimo ou redução) de insumos tais como: água, 
energia, lubrificantes, combustíveis, catalisadores, matéria prima, etc. Instalar 
pontos de medição nos locais principais e/ou de maiores demandas. 

EE5.3 Avaliar impacto relativo a ecoeficiência devido a alteração nas variáveis de 
processo, extrapolando as condições previstas no projeto/instalação. 
(verificações das consequências para os equipamentos (bombas / permutadores/ 
compressores) Verificar necessidade de reavaliar  fluxos / perdas de carga / 
balanços de massa, etc). 

EE5.4 O controle de fluxo mínimo das bombas deve ser realizado por controle de 
vazão, nunca por pressão. 

EE5.5 Devem ser verificadas / consideradas as CONDIÇÕES AMBIENTAIS, tais 
como pressão atmosférica, temperatura média e umidade relativa, pois as 
mesmas influenciam significativamente no resultado da eficiência energética. 
Devem ser observados os valores mínimos e máximos para cada uma dessas 
condições, bem como, a sua sazonalidade. 
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EE5.6  Análise de aproveitamento de correntes de descarte. Identificar, no projeto, 
todas as correntes de descarte ao meio ambiente que possuam potencial 
energético a ser aproveitado, tais como gases combustíveis direcionados para a 
tocha, emissões de gases de combustão e sistemas de purga ou alívio 

EE5.7 O projeto de dutos e tubulações deve ter como uma das premissas a 
minimização das perdas de carga causadas por curvas, acessórios, rugosidade 
dos tubos, estrangulamentos, encaminhamentos, etc 

EE5.8 No projeto de  tubulação, o custo energético decorrente das perdas de 
carga durante o ciclo de vida do sistema de dutos deve ser confrontado com o 
custo de aquisição de material do tubo, visando a especificação otimizada do 
seu diâmetro. 

EE5.9 AVALIAR se o uso de AR COMPRIMIDO pode ser suplantado por 
alternativas que consumam menos energia para resfriamento, agitação de 
líquidos, movimentação de produtos, acionamento de ferramentas ou 
alimentação de instrumentos  

Subgrupo 
- EE6 

EE6 - Sistemas Instrumentação, Automação e Controle: 

EE6.1 A instrumentação da unidade deve ser suficiente para o CÁLCULO de 
BALANÇOS de MASSA e ENERGIA dos sistemas. Os balanços devem ser 
passíveis de reconciliação para uso nos cálculos de indicadores de desempenho 
e no controle de  perdas.  

EE6.2 Para o Controle Operacional Otimizado, as unidades devem ser dotadas de 
um projeto funcional de CONTROLE  AVANÇADO, que deve ser 
completado antes da partida da mesma. 

EE6.3 Para o projeto de CONTROLE AVANÇADO, deve-se disponibilizar: 
indicação da corrente elétrica dos motores das bombas críticas, indicação de 
posição das válvulas de manobras operacionais relacionadas às campanhas e 
às condições especiais, para o devido monitoramento, e instrumentação que 
permita calcular a carga térmica de todos os permutadores. 

EE6.4 Identificar instrumentos de MEDIÇÃO/CONTROLE das PRINCIPAIS 
DEMANDAS prever como item crítico no plano de manutenção. 

EE6.5 Prever medição e transmissão de dados de vazão, temperatura e pressão em 
equipamentos dinâmicos de forma a facilitar o levantamento do desempenho 
dos mesmos no campo. 

Subgrupo 
- EE7 

EE7 - COGERAÇÃO e otimização  de  sistemas e/ou equipamentos: 

EE7.1 Identificar, dentro do processo concernente ao projeto, as  reduções de pressão 
de correntes que possam ter sua energia mecânica aproveitada.  

EE7.2 Avaliar a possibilidade de utilização de “chillers”de absorção em conjunto 
com aproveitamento do calor dos gases de exaustão. 
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II –  Premissas de ecoeficiência ou de  Meio Ambiente  (MA): 

 

Os estudos de impacto ambiental exigidos por lei e demais avaliações ambientais, se 

distinguem do tipo de abordagem da APSE, porque nesta proposta, estes temas são abordados 

nas especificações técnicas das instalações, equipamentos, de modo que se obtenha uma 

melhor ecoeficiência na concepção dos sistemas. 

Apesar das normas da série ISO 14000 serem voltadas para a gestão de instalações 

existentes, também podem fornecer diretrizes para serem incorporadas à APSE. Desta forma 

as premissas de meio ambiente poderão ser abordadas antecipadamente na etapa de projeto.  

As premissas de ecoeficiência e/ou de Meio Ambiente foram retiradas de várias fontes 

como: Decreto 7.390 (Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC), ABNT NBR 

ISO 14001 (Sistemas da gestão ambiental); ABNT NBR ISO 14031 (Gestão ambiental - 

Avaliação de desempenho ambiental), ABNT NBR ISO 14040 (Avaliação do ciclo de vida); 

Lei 12.305 (BRASIL, 2010), Política nacional de resíduos sólidos, ISO 23045 (Building 

environment design), LEED - Reference guide for green building design and construction 

(HORST, 2009), Avaliação de impacto ambiental (SANCHEZ, 2008), Sistema de avaliação 

do desempenho ambiental de atividades petrolíferas (SOUZA e SARMENTO, 2003), RIMA, 

plano diretor de dutos de São Paulo, (REZA et al, 2007) e outros listados na revisão 

bibliográfica. 

Para os aspectos ambientais ou de meio ambiente, propôs-se uma estruturação também em 

grupos e subgrupos, conforme segue:  
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Tabela 4.7. Premissas de ecoeficiência ou de Meio Ambiente - MA (Fonte: pelo autor) 

Grupo - 
MA 

Aspectos  de ecoeficiência  e/ou  de  MEIO  AMBIENTE  (MA) 

Subgrupo 
- MA1 

MA1 – NORMAS e LEGISLAÇÃO  

MA1.1 Estudo Ambiental (EIA/RIMA, RAA, RCA, RAS, PCA, outros) 
Dependendo do tipo, do porte, da localização e do potencial de impacto 
ambiental do empreendimento, poderá ser solicitado algum tipo de estudo 
ambiental, em complementação aos documentos apresentados, que deverá ser 
desenvolvido de acordo com Termo de Referência específico, fornecido após a 
vistoria da área.   

MA1.2 Atendimento aos REQUISITOS do ÓRGÃO REGULADOR  –  Federal  
(Resolução CONAMA 23/94; Resolução CONAMA 350/04; Resolução 
CONAMA 237/97; CGPEG (Coordenação Geral de Petróleo e Gás), do IBAMA 
(Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 
Agência Nacional de Águas (ANA);), Agência Nacional do Petróleo (ANP) e 
outros, do Estado/ Município  (CETESB/SP; IDEMA/RN, SEMACE/CE; 
INEA/RJ, e outros). E quando for ao exterior atender os requisitos do país em 
questão. Pode-se também ter casos de normas e acordos internacionais. 

MA1.3 Empreendimentos/atividades localizados na orla marítima deverão observar 
as regras de Uso e Ocupação da Zona Costeira, contidas no Decreto nº. 5.300, 
de 07 de dez. de 2004, que regulamenta a Lei nº. 7.661, de 16 de maio de 1988. 
Essa Lei institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC. 

MA1.4 Na fase de Estudo de LOCALIZAÇÃO do empreendimento prever consulta a 
representantes das comunidades locais e próximas, verificar histórico de 
ocorrências de acidentes naturais na localidade. 

MA1.5 Licença  Prévia (LP) – Condicionantes a serem atendidas nas suas fases de 
localização, instalação e operação, observando-se a viabilidade ambiental do 
empreendimento nas fases subsequentes do licenciamento; 

MA1.6 Licença Simplificada Prévia (LSP)  –  Condicionantes a serem atendidas nas 
suas fases de localização, instalação e operação, observando-se a viabilidade 
ambiental do empreendimento nas fases subsequentes do licenciamento.  

MA1.7 Licença de Instalação (LI)  -  Especificações constantes dos planos, programas 
e projetos aprovados,  incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes. 

MA1.8 Licença de Alteração (LA):  Atendimento às condicionantes necessárias, para 
alteração, ampliação ou modificação do empreendimento ou atividade 
regularmente existente; 

MA1.9 Licença de Operação (LO):  Atendimento às condicionantes necessárias, para 
facultar o início da atividade requerida e o funcionamento de seus equipamentos 
de controle de poluição, de acordo com o previsto nas licenças prévia e de 
instalação; 

MA1.10 Na fase de ESTUDO de LOCALIZAÇÃO do projeto verificar aspectos que 
possam afetar sustentabilidade global do empreendimento  

Subgrupo 
- MA2 

MA2 - DIRETRIZES CORPORATIVAS  (políticas / metas da empresa): 
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MA2.1 Prever necessidades de Avaliações de Impactos Ambientais na área de 
influência do empreendimento em relação a sua Gestão Ambiental  

MA2.2 Verificar INFLUÊNCIA nas COMUNIDADES LOCAIS (programas, práticas 
e gerenciamento dos impactos ambientais) durante a vida útil do 
empreendimento 

MA2.3 Verificar necessidade de  MONITORAMENTO  e /ou GESTÃO DA 
BIODIVERSIDADE na área de abrangência e durante a vida útil do 
empreendimento 

MA2.4 Pesquisa e desenvolvimento  (novas tecnologias, testes novos equipamentos, 
novos métodos/sistemas; que proporcionem o aumento da ecoeficiência das 
instalações).  

MA2.5 Metas de Redução de Emissões Atmosféricas,  verificar a adoção de soluções 
para reduzir as emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) 

MA2.6  

Subgrupo 
- MA3 

MA3 - EMISSÕES ATMOSFÉRICAS   

MA3.1 CONTROLE e MEDIÇÃO das principais fontes de Emissões de Gases Efeito 
Estufa  (GEE) – NxO; CH4; CO2;  

MA3.2 CONTROLE e MEDIÇÃO das principais fontes de Emissões  POLUENTES 
REGULADOS  –  CO; NOx;  SOx; materiais particulados (MP); VOC 
(compostos  orgânicos voláteis),  gases tóxicos e outros compostos para a 
atmosfera. 

MA3.3 Verificar adequação do SISTEMA de ALÍVIO  (Tocha)  e/ou  sist. 
Ventilação de gases para atmosfera. 

MA3.4 Analisar MEDIÇÃO adequada dos VOLUMES ENVIADOS À TOCHA, nos 
limites de bateria de cada unidade, de forma a permitir a quantificação e 
determinação da origem do descarte e,  consequentemente, possibilitar a 
minimização do consumo de vapor e de gás de purga 

MA3.5 Analisar viabilidade de uso de VÁLVULAS de ALÍVIO do tipo 
BALANCEADO no COLETOR da TOCHA. Tal recomendação tem por 
finalidade permitir a operação deste sistema a uma maior contrapressão, 
minimizando, desta forma, o consumo de gás de purga e de fluidos inibidores de 
fumaça, tais como vapor ou ar comprimido. 

MA3.6 Verificar  ADEQUAÇÃO do SISTEMA de ALÍVIO em relação ao 
PROJETO ou modificações nas instalações. 

MA3.7 Avaliar SISTEMA de ALÍVIO de gases para LOCAL SEGURO,  

MA3.8 Analisar necessidade DETECÇÃO de GASES (INFLAMÁVEL, EFEITO 
ESTUFA, TÓXICOS) na área de abrangência operacional (em locais 
especiais/confinados analisar emissões fugitivas) 

MA3.9 Nos casos de EMISSÕES FREQUENTES e/ou CONTÍNUAS verificar as 
soluções alternativas ou medidas para diminuição das emissões. 

MA3.10  Impactos Ambientais ocasionados pelas soluções tecnológicas de eficiência 
energética.  
Exemplo, o pré-aquecimento do ar de admissão e do combustível da caldeira, 
que melhora a eficiência da queima, embora possa aumentar a emissão de NOx. 
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(devendo-se optar, dentre as tecnologias disponíveis, por aquelas que atendam 
os limites de emissão atmosférica estabelecidos pelos órgãos ambientais). 

MA3.11 Evitar uso de gases refrigerantes à base de CFC (clorofluorcarbono) e/ou de 
HCFCs (hidroclorofluorcarbonos) em sistemas de refrigeração. 
Estes gases são considerados nocivos à camada de ozônio da atmosfera. 

Subgrupo 
- MA4 

MA4 - RECURSOS HÍDRICOS: 

MA4.1 Avaliar  SISTEMAS de DRENAGEM após modificações das instalações. 

MA4.2 Verificar a GERAÇÃO de novos EFLUENTES ou de novos resíduos no 
processo 

MA4.3 Avaliar o DESCARTE de PRODUTO NÃO TRATADO  (necessidade de 
instalação de instrumentos de monitoração) 

MA4.4 ADEQUAÇÃO do sistema de TRATAMENTO DE EFLUENTES 

MA4.5 Verificar a CONDIÇÃO de vazão e TEOR DE CONTAMINANTES NOS 
EFLUENTES 

MA4.6 Verificar alteração nas condições de DESCARTE de INVENTÁRIOS  e  
produtos 

MA4.7 Verificar a interferência da mudança nas CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO / ALÍVIO de INVENTÁRIOS e descarte de produtos 

MA4.8 Analisar REUSO da ÁGUA 

MA4.9 Analisar APROVEITAMENTO / tratamento da ÁGUA PRODUZIDA 

MA4.10 Analisar APROVEITAMENTO da ÁGUA da CHUVA 

MA4.11 MINIMIZAR CAPTAÇÃO DE ÁGUA NATURAL para o processo 

MA4.12 Monitoramento da OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA nos pontos de 
maior demanda. 

MA4.13 Maximizar a INJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA 

Subgrupo 
- MA5 

MA5 - SOLO / RESÍDUOS / CICLO DE VIDA: 

MA5.1 Nas especificações verificar  REAPROVEITAMENTO/RECICLAGEM DO 
PRODUTO / CARGA / EQUIPAMENTO  desde o  recebimento até a 
disposição final do mesmo. 

MA5.2 Nas especificações avaliar o  CICLO de VIDA  da Instalação em relação a 
CONTAMINAÇÃO do MEIO AMBIENTE durante a vida útil e até a sua 
disposição final. 

MA5.3 Avaliar o CICLO DE VIDA  da  INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTO em 
relação a deterioração acelerada e de redução da vida útil em relação a outros 
sistemas  equipamentos equivalentes. 

MA5.4 Especificação e/ou soluções para MINIMIZAR  A DETERIORAÇÃO DOS 
SISTEMAS / equipamento 

MA5.5 Avaliar o  CICLO de VIDA  da  instalação / equipamento em relação a 
redução de vida útil, necessidades frequentes de MANUTENÇÃO e alta taxa 
de reposição 

MA5.6 Especificação e/ou soluções para aumento da vida útil dos SISTEMAS / 
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equipamentos 

MA5.7 Avaliar política de reuso / reciclagem do produto/equipamento com o 
fornecedor 

MA5.8 Análise de especificações em relação ao ciclo de vida de produtos / 
equipamentos / materiais visando minimizar a propagação de RESÍDUOS 
DANOSOS ao meio ambiente durante a sua fabricação, operação e/ou 
disposição final. 

MA5.9 Verificar necessidade de prever pontos monitoramento da contaminação do 
SOLO/atmosfera  

MA5.10 Verificar a GERAÇÃO de novos RESÍDUOS nas modificações. 

MA5.11  

Subgrupo 
- MA6 

MA6 - MECANISMOS  DE  DESENVOLVIMENTO  LIMPO  -  MDL   
(utilização de sistemas que minimizem as emissões de gases efeito estufa / 
GEE): 
 

MA6.1 Avaliar incremento e/ou uso de ENERGIAS RENOVÁVEIS nas instalações. 
Ex: energia solar / eólica/ das marés/correntes/ das ondas, soluções tecnológicas 
menos agressivas ao meio ambiente, que possam se caracterizar como projeto de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) em relação às soluções 
convencionais. E, assim, ter a possibilidade de reivindicação de créditos de 
carbono para o empreendimento. 

MA6.2 Avaliar especificação para uso de equipamentos que utilizem energias 
renováveis e/ou menos poluentes. 

 

III –  Premissas de Saúde e Segurança  (SS): 

 

Para as premissas de saúde e segurança, propõem-se ênfase na verificação de aspectos 

relacionados à ergonomia de concepção, ou seja, a ergonomia aplicada na etapa de projeto da 

instalação. 

Esta proposta se justifica, pois as Análises de Riscos, geralmente se concentram nas 

situações relacionadas aos acidentes e danos pessoais, materiais e ambientais. No entanto, 

pouco tratam dos danos à saúde relativos aos efeitos cumulativos como: os que indiretamente 

podem desencadear em acidentes causado pela fadiga, complexidade de operações, 

organização do trabalho, etc. Geralmente estes aspectos, estão vinculados à ergonomia. Sendo 

assim esta seria uma proposta para preencher esta lacuna deixada pelas tradicionais análises 

de riscos. 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                          Capítulo 4: Metodologia 

José Marcos Leite Pacheco      Página 82 

As premissas de saúde e segurança, foram obtidas principalmente das normas American 

Bureau of Shipping (ABS); ASTM F 1166 – 07 (Human Engineering Design for Marine 

Systems, Equipment, and Facilities); Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, 

NR-17, Ergonomia: projeto e produção (IIDA, 2005), Guia para sistemas de gestão de saúde e 

segurança industrial (BS 8800, 1996), etc. 

Como citado, para as outras premissas, esta listagem também é básica e resumida, as quais 

poderão ser complementadas para estudos mais detalhados se necessário. 

 

Tabela 4.8. Premissas de Saúde e Segurança - SS (Fonte: pelo autor) 

Grupo - 
SS 

SAÚDE  e  SEGURANÇA   

Subgrupo 
- SS1 

SS1  -  ERGONOMIA  (de concepção) 

SS1.1 Verificar necessidades de elaborar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 
em relação aos postos de trabalho críticos  

SS1.2 Analisar postos de trabalho que demandam esforços  físicos  –  
Ex: levantamento de peso (adequar conforme tabela de padrões ergonômicos – 
“NIOSH”); posições combinadas com esforços na abertura de válvulas  

SS1.3 Analisar locais com DIFICULDADE de ACESSO OPERACIONAL:  ações 
emergenciais, manutenção,  

SS1.4 Operabilidade de sistemas com nível COGNITIVO compatível com a 
operação (Ex: sistemas com sobreposição de telas no supervisório; programas e 
painéis complexos; língua estrangeira em manuais/painéis de controle/ 
fluxogramas/sistemas de emergência / equipamentos de segurança operacional; 
número de operadores adequado por tarefas, etc) 

SS1.5 Verificar ASPECTO COGNITIVO na elaboração de procedimentos para 
OPERAÇÃO das INSTALAÇÕES / equipamentos  (simplicidade, clareza, 
objetividade, visão global; identificação dos pontos críticos/emergenciais, 
operação segura; confiabilidade, etc) 

SS1.6 Manipulação de PRODUTOS  PERIGOSOS 
SS1.7 DESCONFORTO / condições adversas do local do trabalho  –  temperatura, 

pressão, obstáculos/buracos na área de circulação operacional, poeira, gases, 
acesso a escadas, sinalização de rotas de fuga; etc. 

SS1.8 Avaliar adequação das INFORMAÇÕES / SINALIZAÇÕES visuais e 
sonoras da área operacional. 

SS1.9 Avaliar a LOCALIZAÇÃO adequada dos equipamentos de segurança  
(EPIs) 

SS1.10 ADEQUAÇÃO ERGONÔMICA das INSTALAÇÕES em relação às 
operações  atuais e futuras;  

SS1.11 ACESSIBILIDADE  aos locais principais relacionados às operações de rotina;  
SS1.12 ACESSIBILIDADE para os locais relacionados as atividades de manutenção / 

inspeção;  
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SS1.13 BARREIRAS de PROTEÇÃO adequadas para a segurança operacional  
SS1.14 REAVALIAÇÃO dos RISCOS operacionais após as modificações de 

projetos. 
 

IV –  Premissas  Socioeconômicas  (SE): 

 

Os itens contidos na lista de verificação (FAPSE) destes tópicos foram selecionados 

com base em várias fontes como: normas ISO 16001 e 26000; Relatórios de Sustentabilidade 

de empresas de petróleo (Petrobras, 2009 e 2010), diretrizes indicadas por organizações não 

governamentais como: World Business Council for Sustainable Development (WBCSD / 

CEBDS), Internacional Petroleum Industry Environmental Conservation. Association / 

American Petroleum Institute (IPIECA / API); Dow Jones Sustainability Index (DJSI); Global 

Reporting Initiative (GRI); artigo de BRADLEY e HARTOG (1998) e outros. 

Para as premissas socioeconômicas apresentadas na APSE, propôs-se uma divisão em 

duas categorias: Externa (relativas às partes interessadas da sociedade e afetadas pelo 

empreendimento) e Interna  (relativas às partes interessadas da empresa). 

 

Tabela 4.9. Premissas Socioeconômicas - SE (Fonte: pelo autor) 

Grupo - SE SOCIOECONÔMICO 

Subgrupo - 
SE1 

SE1  -  SOCIOECONÔMICO  1:  INTERNO  (relacionados com o público 
da EMPRESA) 

SE1.1 Transparência nos processos 

SE1.2 “QUALIDADE SUSTENTÁVEL “do produto (projeto e empreendimento) 
(Exemplo: conformidade com normas e diretrizes de sustentabilidade como: 
ISO 9004 / 14000 / 26000 / 50001) 

SE1.3 Prestação de contas (para as partes internas interessadas) 

SE1.4 Canais de DIÁLOGO e ferramentas de COMUNICAÇÃO. 

SE1.5 LUCRATIVIDADE  do  empreendimento 

SE1.6 ÉTICA nos processos do empreendimento;  

SE1.7 Relacionamento com fiscais,  sindicatos; patrocinadores e tomadores de 
decisão internos 

SE1.8 Alinhamento da Estratégia de Sustentabilidade  Corporativa em relação 
aos projetos 

SE1.9 Treinamento  e  desenvolvimento da mão de obra 

SE1.10 Multas / não conformidades legais 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                          Capítulo 4: Metodologia 

José Marcos Leite Pacheco      Página 84 

SE1.11 Indicadores  financeiros   

SE1.12 Influência externa na gestão 

SE1.13 Incentivo para aumento dos índices de sustentabilidade 

SE1.14 Plano de emergência  e  gestão de riscos 

SE1.15 Segurança da informação 

SE1.16 Avaliação / recompensa  por metas e competências 

SE1.17 Fontes de financiamento para pesquisas de aplicadas  em sustentabilidade  

SE1.18 Gestão  participativa 

Subgrupo - 
SE2 

SE2  -  SOCIOECONÔMICO  2:  EXTERNO (relacionados com a 
SOCIEDADE externa à empresa) 

SE2.1  ASPECTOS LEGAIS das CONDIÇÕES DE TRABALHO  (aspectos 
legais: mão de obra infantil; trabalho forçado; condições do local de trabalho; 
trabalho escravo; pagamento regular dos direitos trabalhistas)  

SE2.2 Destinação e controle dos recursos destinados às Ações Sociais e patrocínios 
(avaliar as prioridades locais) 

SE2.3 Contribuição para o Desenvolvimento  Local 

SE2.4 Terceirizados (condições de trabalho, treinamento, segurança e legalidade) 

SE2.5 Gestão IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS nos fornecedores  locais  

SE2.6 Engajamento com Público Externo (pescadores, agricultores, comunidades 
vizinhas) 

SE2.7 Adotar práticas de responsabilidade SOCIO-AMBIENTAL para os 
FORNECEDORES locais 

SE2.8 Gestão de RISCOS EXTERNOS em relação a PRODUTOS e SERVIÇOS 
de FORNECEDORES não cadastrados 

SE2.9 Respeito a Diversidade  e  NÃO DISCRIMINAÇÃO  

SE2.10 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS nas atividades  LOCAIS do 
empreendimento; em relação a: infraestrutura; logística e transporte  

SE2.11 Impactos socioeconômicos na comunidade local:  

SE2.12 Política de compras de BENS para o desenvolvimento de FORNECEDORES  
SUSTENTÁVEIS 

SE2.13 Política de contratação de SERVIÇOS de FORNECEDORES  
SUSTENTÁVEIS  

SE2.14 Programa de CADASTRO e qualificação de FORNECEDORES 
SUSTENTÁVEIS 

SE2.15 Incentivo para aumento dos ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE 

SE2.16 Ações preventivas para evitar Suborno e corrupção nas atividades do 
empreendimento. 

SE2.17 Relacionamento com órgãos fiscalizadores / sindicatos / autoridades locais e 
externas  
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Ressalta-se que a listagem do FAPSE não é uma listagem definitiva para todos os 

aspectos de sustentabilidade que possa encontrar nestes tipos de empreendimentos, mas é um 

ponto de partida para a “Análise Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento”. O 

Anexo II mostra esta listagem completa do FAPSE com exemplos práticos para ilustrar as 

aplicações desta coletânea de .ações. 

 

4.12 - Considerações sobre projetos e APSE  

 

Para uma melhor compreensão da APSE foi organizado um estudo de caso sobre um 

projeto com dados reais de uma pequena plataforma. O estudo de caso foi elaborado a partir 

de um projeto conceitual e após a realização das tradicionais análises (/EVTE; /EIA, análises 

de riscos/ APR-HAZOP). 

O estudo de caso propõe que a APSE seja abordada logo nas primeiras etapas, de 

modo a definir os limites de abrangência da sustentabilidade no escopo do projeto. 

A Figura 4.3 mostra um esquema simplificado destas etapas no ciclo de vida do projeto  e 

das suas respectivas análises e estudos. O objetivo deste esquema é mostrar onde a APSE se 

encaixa no processo de implantação dos empreendimentos. Esta sequência de atividades se 

baseia nas práticas de gerenciamento de projeto citadas pelo PMBOK (2004). 
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Figura 4.3. Ciclo de vida do projeto e APSE (Fonte: pelo autor) 

 

A Figura 4.4, ilustra um fluxograma resumido e típico das etapas das análises 

elaboradas para estes tipos de empreendimento que compreende: (i) EVTE, (ii) EIA e RIMA), 

(iii) análises de riscos (HAZOP e APR) e (iv) APSE. 
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Figura 4.4. Etapas do estudo de caso, análises e verificações do empreendimento (Fonte: pelo 
autor) 

 

Se no final de todas as etapas da Figura 4.4 o empreendimento for aceito por todas as 

análises, o processo se conclui. E como houve uma análise de sustentabilidade mais 

abrangente, espera-se que o resultado final será de um empreendimento com melhores índices 

de sustentabilidade global do que os usualmente concebidos. Após cada etapa de análise do 
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projeto, se o mesmo se tornar insatisfatório, deve-se reiniciar o processo, buscando 

alternativas, fazendo as correções necessárias. Como este trabalho busca demonstrar o 

incremento da sustentabilidade nos empreendimentos a partir do projeto não será detalhado o 

fluxo de atividades da Figura 4.4. 

 

4.13 – Escopo da APSE no estudo de caso 

 

O estudo de caso se limita a mostrar apenas os resultados da APSE após a aplicação 

das análises e estudos usualmente praticados (EVTE; EIA; APR-HAZOP). 

Os aspectos/impactos relativos aos acidentes/danos, riscos e perigos relacionados às 

atividades do empreendimento, fazem parte dos relatórios de Análises de Riscos  (APR e 

HAZOP), e a princípio não fazem parte do escopo da APSE. Também não fazem parte da 

APSE, as ações relativas ao estudo de viabilidade técnica, econômica (EVTE), bem como as 

análises tratadas pelos estudos de impactos ambientais (EIA/RIMA). No entanto, nos 

relatórios de sustentabilidade da APSE, podem ocorrer itens em comuns com estas análises, 

por serem estudos complementares. Além disso, o Anexo III também contém algumas 

considerações adicionais sobre o estudos do  EVTE, EIA e das Análises de Riscos relativas ao 

estudo de caso. 

O FAPSE, não considerou os aspectos relacionados às atividades que não sejam 

relacionadas às instalações de superfície para a produção de petróleo como: atividades 

relacionadas à sísmica, atividades em poços e reservatórios de petróleo. Percebe-se que para 

cada tipo de atividade de empreendimento os seus aspectos que seriam relevantes para uns, 

podem ser desprezíveis ou até mesmo não aplicáveis em outras atividades. Desta forma 

propõe-se que para cada tipo de atividade e de empreendimento tenha-se uma listagem dos 

aspectos relevantes. Assim, torna-se possível detectar as oportunidades e propor as ações de 

melhoria da sustentabilidade para cada tipo de atividade industrial. 
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5. Estudo de Caso 

 

O estudo de caso pretende mostrar como o resultado da APSE pode alinhar os projetos 

das instalações na direção da sustentabilidade e como os resultados destas análises se 

complementam para melhorar os índices da sustentabilidade global destes empreendimentos.  

Neste capítulo, serão apresentadas as principais características de uma pequena 

plataforma marítima para produção de petróleo através de um projeto conceitual. O “Projeto 

Conceitual”compreende fundamentalmente um memorial descritivo que define o escopo e 

descreve as características das instalações. 

Estas informações têm um embasamento real e serão necessárias para a aplicação do 

estudo de caso para a obtenção e discussão dos resultados. Entretanto, serão disponibilizadas 

somente as informações que interessem ao estudo de caso e aos objetivos deste trabalho. 

Neste contexto, para preservar o sigilo das informações destas instalações, alguns dados 

foram simplificados, modificados de forma a não comprometer os propósitos do estudo.  

O estudo de caso da APSE foi composto pelos seguintes  itens: 

I. Projeto  conceitual da plataforma; 

II.  Formulário da Análise Preliminar de Sustentabilidade  (FAPSE); 

III. Análise Sustentabilidade de Item Relevante (ASIR); 

IV.  Relatório de Análise Preliminar de Sustentabilidade (RAPSE); 

 

Os itens II, III, e IV foram descritos nas seções 4.2, 4.3, 4.6, 4.9 e 4.10.  

 

 A próxima seção se refere ao memorial descritivo do projeto conceitual e estas 

informações visam a aplicação da APSE. As informações desta seção servirão de base para a 

análise da APSE. 
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5.1 – Projeto conceitual da plataforma  

 

Nesta seção serão fornecidas as informações sobre as características das instalações 

de superfície de produção da nova Plataforma “P-001 ”. 

A unidade de produção é do tipo fixa e serão projetadas para uma vida útil de vinte anos. 

O projeto das instalações da plataforma P-001, compreende fundamentalmente a 

entrada de gás através das válvulas angulares (da cabeça dos poços) e termina na saída dos 

dutos da plataforma. 

A seguir são mostradas as principais características destas instalações. 

 

5.1.1 - Localização da plataforma – projeto  

 

O campo produtor, onde se encontra a plataforma P-001, se localiza no litoral norte 

do Brasil, em águas com profundidade de trinta metros.  

A plataforma P-001 enviará a produção de gás para a plataforma P-002 e de lá segue 

para as instalações terrestres, conforme mostra Figura 5.1 a seguir. 

 

 

Figura 5.1. Mapa de situação das plataformas (Fonte: pelo autor) 
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5.1.2 - Poços  Produtores 

 

Dois poços do campo da plataforma P-001 deverão produzir pela própria pressão do 

reservatório até o esgotamento das reservas. 

Este reservatório está classificado como de alta temperatura e pressão, contendo 

pequenas porcentagens de H2S e CO2 em seus fluidos (gás e condensado).  

 

5.1.3 - Características básicas da Plataforma 

 

 Nesta seção serão fornecidas informações relativas às características básicas do 

empreendimento e da plataforma. 

O empreendimento consta propriamente de: projeto, construção e operação de uma 

pequena plataforma fixa e de suas instalações de produção. 

A Figura 5.2 ilustra o tipo da plataforma da “P-001”, a qual será do tipo fixa, 

desabitada e receberá a produção de dois poços de gás. 
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Figura 5.2. Exemplo de plataforma fixa e desabitada (Fonte: adaptação do autor) 

 

Legenda da Figura 5.2: 

1- Convés  Superior          (Elevação:  14.500  mm); 

2- Convés  Intermediário  (Elevação:  9.000  mm); 

3- Convés  Inferior            (Elevação:  6.000  mm); 

4- Nível do mar                 (Elevação:  0  mm); 

5- Painel Solar 

 

5.1.4 - Elevação de Cargas  (guindastes) 

 

Deverá ser instalado dois guindastes (“turco”ou “pau de carga”): um capacidade de 

dois mil Kg, e o outro para quinhentos Kg. Estes guindastes servirão para elevação dos 

equipamentos/instrumentos na montagem, manutenção e demais operações na plataforma. 
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5.1.5 - Coleta e Processamento da Produção 

 

A Figura 5.3 ilustra o sistema de produção da plataforma, baseado em dados reais de 

um projeto, o qual foi adaptado para este estudo de caso. 

 

Figura 5.3. Fluxograma da Plataforma P-001 (Fonte: adaptação do autor) 

 

Legenda da Figura 5.3:  

1- Entrada de gás: válvulas dos poços na plataforma; 

2- Vasos separadores gás/líquido; 

3- Saídas de gás da plataforma para os dutos; 

4- Vasos depuradores de gás do sistema pneumático (bombas e instrumentos); 

 

O fluxo proveniente dos poços deverá ser alinhado individualmente para cada um 

dos dois separadores gás/líquido, onde será promovida a separação e medição dos fluidos. 

Após a medição dos fluidos os mesmos seguirão separadamente por dois dutos que serão 

lançados para interligar com a plataforma P-002.  

O sistema de controle da produção é formado por um conjunto de válvulas que 

compõe a cabeça dos poços, situados no convés de produção da plataforma. 
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Após a extração de fluidos dos poços, parte da carga de produção de óleo 

(condensado), está estimada uma vazão de 70 m3/dia, e para o gás a uma vazão esperada é 

de 200.000 m3/dia. Este fluxo bifásico vai para os vasos separadores (gás/líquido) de 

produção através das linhas principais de produção. 

Dos vasos separadores de produção, o gás sem condensado é enviado para outro 

vaso separador de gás para instrumentos e bombas pneumáticas. Para o vaso separador dos 

instrumentos o fluxo é controlado através de uma válvula de controle de pressão instalada 

na linha, que também tem uma válvula de bloqueio de emergência para interrupções da 

vazão. 

O vaso separador de gás para os sistemas pneumáticos envia o gás para todos os 

instrumentos da rede do sistema de combate incêndio e de todas as bombas pneumáticas. 

O condensado dos vasos separadores será enviado separadamente para o tanque de 

drenagem. Os condensados que vão para o tanque de coleta, e serão bombeados de volta 

para os dutos que saem da plataforma, de onde seguirão para a plataforma P-002. 

A partir da válvula dos poços, a produção será direcionada de forma contínua, em 

fluxo bifásico, sem tratamento ou armazenamento temporário, através de dutos 

independentes para a plataforma “P-002”. 

 

5.1.6 - Drenagem do condensado 

 

A drenagem das câmaras dos equipamentos e de áreas sujeitas a contaminação com 

óleo, deverá seguir através de um coletor para um tanque/tubo de condensado/drenagem 

na plataforma. 

O tanque de condensado deverá ser localizado de forma a favorecer o escoamento por 

gravidade das drenagens dos equipamentos. Como também, este tanque deverá ser 

equipado com instrumentação de nível. As bombas de condensado para a drenagem do 

tanque serão acionadas por sistema pneumático com o gás dos poços. 

O tanque de drenagem tem a finalidade de coletar e transferir os efluentes líquidos 

gerados pelos drenos fechados e abertos dos equipamentos da unidade.  

A plataforma também possui um vaso de retenção de líquidos alinhado para a 
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atmosfera, o qual recebe a descarga das válvulas de alívio de pressão e das válvulas de 

descarga de emergência dos vasos depuradores de gás, além das válvulas de bloqueio de 

emergência instaladas nas linhas de produção. O alinhamento para o vaso de retenção 

ocorre através de um tubo coletor de todas estas descargas. 

Os gases aliviados pelo sistema pneumático, dos sistemas de alívio e demais sistemas 

serão ventilados e direcionados para local seguro na atmosfera. A saída de líquido 

(condensado do gás) do vaso será alinhada para o tanque de drenagem. 

 

5.1.7 - Injeção de Produtos Químicos 

 

Prever instalação de sistema de injeção de inibidor de hidratos para utilizar na partida 

dos poços. O sistema deverá ser composto de um tanque e uma bomba dosadora pneumática 

e os pontos de injeção deverão ser direcionados para a cabeça dos poços. 

Esta plataforma também será dotada por um sistema de injeção química, em que cada 

poço possui um subsistema de injeção de produto químico (anti-incrustante) que é 

constituído de tanque com capacidade para armazenar 0,20 m3 e duas bombas pneumáticas 

dosadoras que operam a uma vazão de 0,5 l/h cada. 

 

5.1.8 - Escoamento 

 

Deverão ser lançados dois dutos para a plataforma P-002 e lá serão interligados ao 

sistema de produção da mesma. Os dutos deverão ser dotados de lançador e recebedor.  

A distância entre as plataformas é de aproximadamente 6000m. 

Para a interligação entre as plataformas P-001 e P-002, esta previsto o lançamento de 

dutos com diâmetro de 4 polegadas. 
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5.1.9 - Gás para Instrumentos e bombas pneumáticas 

 

O sistema de gás para equipamentos pneumáticos (bombas, instrumentos) será 

composto de um vaso depurador, com alimentação a partir da saída de gás dos separadores 

de produção. 

 

Tabela 5.1. Dados dos vasos depuradores de gás para equipamentos pneumáticos (Fonte: 
Adaptado pelo autor) 

Depurador de gás para 
instrumentação 

Tipo / unidades 
de medidas 

Dimensões / Notas 

Tipo de vaso Vert./Hor. Vertical 
Diâmetro preliminar mm 500 
Altura  mm 1500 
Vazão de condensado m3/d 0,50 
Vazão de gás Mm3/d 2 
Pressão de operação Kgf/cm2 9 
Temperatura de operação oC 60 
Tipo de extrator de névoa Sim/Não Sim 
Equipamento existente Sim/Não Não 

 

5.1.10 - Geração de Energia 

 

Deverão ser instalados painéis solares com capacidade suficiente para suprimento dos 

bancos de baterias que fornecerão energia elétrica as cargas de automação da plataforma. As 

bombas e instrumentos serão pneumáticos (movidos pela pressão do gás e vindo direto do 

reservatório / gás metano e contaminantes). 

 

5.1.11 - Recursos  Humanos 

 

Esta unidade de produção deverá ser desabitada, será operado pelo pessoal já 

alocado no campo produtor vizinho, toda supervisão e apoio será feito a partir da 
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plataforma “P-002” e das instalações terrestres próximas. 

 

5.1.12 - Lista de Equipamentos da plataforma - P-001 

 

Tabela 5.2. Lista de equipamentos da plataforma  - P-001 (Fonte: Adaptado pelo autor) 

Descrição  Qtd. Cap. Temp(C) 
Pres. 

Kgf/cm2 
Notas  

Separador Vertical 2  60 50  

Depurador de gás 
para sist. pneumático 

1 
300 

Nm³/h 
60 10  

Tubo de Despejo 1 2 m3 50 Atm  

Bombas de Injeção de 
Produtos Químicos 

1 10 l/h 30 60 Bomba pneumática 

Tanque de produtos 
químicos 

1 0,5 m3 30 Atm. Cilíndrico  

Bomba do tubo de 
despejo 

1 200 l/h 50 55 Bomba pneumática 

Espargidor de gás 1 
400 

Mm³/d 
50 3,5 Fundo do mar 

Vente Atmosférico 1  60 Atm. 
Diâmetro = 4" 
Altura = 3000 mm 

Painel Solar 1 100 Ah/d    

Banco de Baterias 24 
VCC 

2 500 Ah    

Quadro de 
Distribuição 24 VCC 

1    

Para as cargas de 
instrumentação, 
processo, telecom e 
controle de painéis. 

Painel de controle e 
intertravamento de 
segurança 

1    CLP e rádio-modem  

Guindaste (“turco”) 2 2,0 Ton    
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6. Resultados e discussões sobre o estudo de caso 

 

6.1 - Considerações sobre a aplicação da APSE  

 

 Na seção 5.1 foi descrito o projeto sobre o qual será desenvolvido o estudo de caso. 

Conhecendo-se o projeto, o qual contém as características e as especificações técnicas das 

instalações da plataforma, permite-se iniciar a análise de sustentabilidade. Como descrito 

anteriormente, a APSE é iniciada através do “Formulário para Análise Preliminar de 

Sustentabilidade do Empreendimento”(FAPSE) conforme seção 6.2. 

 

6.2 - Aplicação do FAPSE 

 

O FAPSE (Tabela 6.1) inicia a APSE com verificação das premissas de 

sustentabilidade e propondo as “AS”aplicáveis ao projeto, que posteriormente são avaliadas 

em relação aos seus impactos nos aspectos econômicos, ambientais e sociais do 

empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                         Capítulo 6 – Resultados e 
discussões 

José Marcos Leite Pacheco      Página 101 

 

Tabela 6.1. Formulário FAPSE do estudo de caso da  plataforma (Fonte: pelo autor) 

Empreendimento / projeto  -  Plataforma fixa de produção / P-001 

Formulário para a Análise Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento  (FAPSE) 

Item 

Aspectos, Premissas, 
Indicadores de 

Sustentabilidade do 
Empreendimento 

Ações  pró-Sustentabilidade 
(AS) 

Impactos das 
“AS’s” 

Observações

Econ
ômico

Ambi
ental 

Social 

EE3. EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA  3:  ELÉTRICA 

EE3.
1. 

Medição do consumo e 
geração de energia  nas áreas  
de maior demanda e 
estratégicas 
 

1- Prever medição da energia 
fornecida pelo painel solar para 
identificar parâmetros de 
eficiência do painel e de 
quantificação do percentual de 
uso de energia limpa no 
processo. 
 

6 10 10 

 

EE3.
2. 

Lista de equipamentos 
/sistemas principais  ou 
prioritários em relação a 
ecoeficiência, visando 
priorização no Plano de  
inspeção / manutenção 
preventiva e /ou preditiva, 
visando monitoramento do 
consumo energético  

1- Prever a listagem das 
medições de energia dos 
principais equipamentos 
consumidores, visando 
monitoramento do consumo 
energético. 
 

6 10 10 

 

EE3.
3 

Prever no plano de inspeção de 
equipamentos – colocação de 
dispositivos/cupons de 
monitoramento 

1- Prever plano de inspeção 
para painel solar e verificar 
periodicidade de limpeza e 
estabelecer nível mínimo 
aceitável e seguro para a 
geração de energia aos 
instrumentos da plataforma. 
 

6 10 10 

 

 2- Avaliar a eficiência da 
geração de energia solar durante 
período de utilização (+/- 2 
anos) para consolidar a 
especificação tecnológica 
adotada para o painel foto-
voltáico 

6 10 10 
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EE3.
12 

Devem ser especificadas as 
lâmpadas apropriadas para o 
ambiente, dentre elas, o 
conjunto lâmpada-luminária 
de melhor eficiência. 
Selecionar reatores que 
possuam o maior rendimento e 
maior fator de potência. 
Selecionar o conjunto 
lâmpada-reator de modo a 
minimizar a geração de 
harmônicos, que podem 
prejudicar o funcionamento de 
outros equipamentos. 

1- Especificar sistema de 
iluminação mais ecoeficientes  
para a plataforma. Devem ser 
verificadas:  adequação à área 
de aplicação; disponibilidade 
destes materiais no mercado 
nacional; evitar lâmpadas que 
contenham materiais tóxicos 
(ex. evitar lâmpadas de vapor de 
mercúrio,). 

6 10 10 

 

MA1
. 

AMBIENTAL 1 – NORMAS, LEIS,...: 

MA1
.9. 

Licença de Operação (LO): 
Atendimento às 
condicionantes solicitadas 
pela fiscalização ambiental, 
para facultar o início da 
atividade requerida e o 
funcionamento de seus 
equipamentos de controle de 
poluição, de acordo com o 
previsto nas licenças prévia e 
de instalação; 

1- Verificar atendimento das 
condicionantes solicitadas pela 
autoridade ambiental para obter 
a licença de operação 
 
2- Informar ao órgão 
fiscalizador sobre 
conformidades da instalação em 
relação aos requisitos e 
condicionantes solicitados 
 
3- Verificar atendimento de 
outros requisitos legais do órgão 
fiscalizador do meio ambiente 
 

10 10 10 
Item 

“MA1.9.1”é 
obrigatório. 

MA2 AMBIENTAL 2:  METAS  CORPORATIVAS  

MA2
.4 

Pesquisa e desenvolvimento 
(novas tecnologias, testes 
novos equipamentos, novos 
métodos; que possam 
proporcionar aumento da 
ecoeficiência).  

1- Sugerir projeto de pesquisa 
para o uso de outras de fontes 
de energia mais limpas para 
substituir a utilização do gás 
CH4 (ex. combinação de 
sistemas híbridos de geração de 
energia limpa como: solar  + 
eólica + energia da ondas + 
energia de marés). 
 

6 10 10 

Informação: 
Tratar o Item 

MA.2.4 
como 

estratégico 

MA3 AMBIENTAL 3:  EMISSÕES ATMOSFÉRICAS  
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MA3
.1.1  

Emissões de Gases Efeito 
Estufa (GEE) – NxO; CH4; 

CO2; 

Alternativa 1:Usar bombas e 
instrumentos pneumáticos que 
utilizam a pressão do gás do 

reservatório (CH4 e 
contaminantes) 

 

10 0 0 
custo $ 
70.000. 

MA3
.1.2 

Alternativa 2: Interligar cabo 
para suprimento de energia 
elétrica da plataforma P-002 

para a P-001 e utilizar bombas 
e instrumentos elétricos 

2 10 10 

Item relevante
custo  $ 

1.200.000 
 

( fazer ASIR )

MA3
.5. 

Utilizar válvulas de alívio do 
tipo balanceado no coletor da 
tocha/vente. Tal recomendação 
tem por finalidade permitir a 
operação deste sistema a uma 
maior contrapressão, 
minimizando, desta forma, o 
consumo de gás de purga e de 
fluidos inibidores de fumaça, 
tais como vapor ou ar 
comprimido. 

1- Verificar/analisar uso de 
alternativas, em relação a 
dispositivos de alívio para 
minimizar emissões de CH4 
para atmosfera. 

5 10 10 

O item 
“MA3.5.1”de

pende de  
disponibilida

de no 
mercado 

local  

MA4 AMBIENTAL  4:  RECURSOS HÍDRICOS  

MA4
.1. 

Avaliar  Sistemas de 
DRENAGEM  

1- Verificar a confiabilidade/ 
necessidade de melhoria no 
controle de inventário dos 
efluentes no tanque de coleta, 
de modo a evitar derrames por 
transbordamento. 

*NA 10 10 

* N.A.: Não 
Aplicável. 

MA5 AMBIENTAL 5:  SOLO / RESÍDUOS / CICLO DE VIDA 

MA5
.4. 

Especificação e/ou soluções 
para mitigar ou minimizar  a 
deterioração dos sistemas/ 
instalações / equipamentos 

1-  Verificar projeto do sistema 
de proteção catódica  e  de 
monitoração de corrosão e das 
especificações de 
pintura/proteção das instalações 
com o objetivo de aumentar a 
sua vida útil. 
 

4 10 10 

 

MA6 AMBIENTAL  6:  MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO  LIMPO – MDL (projetos para 
redução de emissões de gases efeito estufa; utilização de energias limpas e renováveis) 

MA6
.1 

Prever medição adequada dos 
volumes enviados à tocha, 
sistemas de dispersão de 
gases ou ventes, nos limites de 
bateria de cada unidade, de 

1- Informar no projeto a 
quantidade prevista de emissão 
de CH4 pelas bombas e 
instrumentos pneumáticos 
durante a vida útil da instalação.

4 10 10 

(item para 
justificar 

créditos de 
carbono e 

para 
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forma a permitir a 
quantificação e determinação 
da origem do descarte e,  
consequentemente, possibilitar 
a minimização do consumo de 
vapor e de gás de purga 

 evidenciar 
projeto de 

MDL). 

SS1 SAÚDE E SEGURANÇA  1  (ênfase em ergonomia de concepção) 

SS1.
2. 

Atividade com  esforços 
físicos  - levantar peso (tab. 
NIOSH); abertura de válvulas 
(implantar dispositivos 
compatíveis com os operadores 
para permitir a abertura) 

1- Prever no projeto 
especificações de dispositivos 
para facilitar a abertura de 
válvulas na plataforma 
 
2- Prever no projeto  instalação 
de  dispositivo de levantamento 
de peso (turco) próximo aos 
lançadores e nas tampas dos 
tanques de drenagem 

5 NA 10 

 

SS1.
3. 

Locais com dificuldade de 
acesso operacional 

1- Prever no projeto 
dispositivos/procedimentos para 
minimizar os riscos de 
acidentes/quedas nas operações  
de embarque /desembarque na 
plataforma 
 

5 NA 10 

 

SS1.
7 

Análise de condições 
adversas do local do trabalho  
–  temperatura, pressão, 
obstáculos/buracos na área de 
circulação operacional,  acesso 
a escadas, sinalização de rotas 
de fuga; etc. 

1- Apesar da  plataforma ser 
desabitada; deverá ser avaliada 
a instalação de detector de gás 
na plataforma e de placas de 
advertência informando sobre 
área contaminada com gás. 

4 NA 10 

 

SS1.
8. 

Adequação das sinalizações 
visuais, sonoras. 

1- Prever projeto de rotas de 
fuga e indicar principais avisos 
(presença de gás na área, perigo 
de queda na área de embarque / 
desembarque, etc)   

5 NA 10 

 

SS1.
9. 

Localização adequada da 
Caixa de EPIs (equipamentos 
de segurança) 

1- Fazer projeto de plano de 
segurança da plataforma  

5 NA 10 
 

SS1.
10. 

Verificar adequação das 
instalações em relação aos 
requisitos 
operacionais/ergonômicos;  
Ex: piso adequado e não 
escorregadio (antiderrapante) 
em relação as condições de 
trabalho e tarefas no local 

1- Verificar e se  necessário, 
adequar  projeto do piso nas 
áreas operacionais. 

5 NA 10 
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SS1.
11. 

Facilidade de acesso aos 
locais principais nas operações 
de rotina; 

1- Verificar e adequar  projeto 
de acesso operacional se  
necessário 

5 NA 10 
 

SS1.
12. 

Barreiras de Proteção 
adequadas nas rotas/pontos 
operacionais (guarda-corpo; 
ausência de obstáculo nas rotas 
operacionais; isolamento 
térmico; proteção contra 
descargas elétricas;)  

1- Verificar  projeto de guarda 
corpo na área de acesso a 
plataforma da plataforma. 

5 NA 10 

 

SS1.
13 

Facilidade de acesso aos 
locais principais nas operações 
de manutenção/inspeção; 

1- Verificar e se necessário, 
adequar  projeto em relação aos 
acessos necessários para 
manutenção dos equipamentos  

5 NA 10 

 

SE1 SOCIOECONÔMICO  1:  INTERNO 

SE1.
6. 

Lucratividade 1- Revisar o estudo de 
viabilidade técnica e econômica 
(EVTE), após definição da 
alternativa técnica escolhida e 
das modificações 
implementadas pelas Ações 
pró-sustentabilidade 

10 NA 10 

 

SE1.
8. 

Relacionamento com órgãos 
fiscalizadores / sindicatos / 
autoridades locais / externas 
 

1- Comunicar a expectativa de  
geração de royalties para as 
autoridades locais 5 NA 10 

 

SE1.
12. 

Indicadores  financeiros 1-  Verificar desempenho 
econômico esperado do 
empreendimento após definição 
das Ações pró-sustentabilidade 
que deverão ser implantadas 

10 NA 10 

 

SE1.
14. 

Gestão dos impactos 
econômicos diretos 

1- Verificar o orçamento do 
empreendimento, após a seleção 
das  alternativas detectadas 
pelas AS a serem 
implementadas forem 
implantadas 
 

10 NA 10 

 

SE1.
15 

Incentivo para aumento dos 
índices de sustentabilidade 

1- Relatar/divulgar o 
incremento das principais ações 
pró-sustetabilidade, que 
poderão compor o relatório 
anual de sustentabilidade.. 
 
 

5 NA 10 

 

SE1.
18. 

Gestão participativa 1-  Apresentar o 
empreendimento e o projeto as 

5 NA 10 
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partes envolvidas para a 
consolidação do escopo do 
projeto (submeter projeto ao 
grupo de revisão de projetos) 

SE2 SOCIOECONÔMICO  2:  EXTERNO 

SE2.
1. 

Trabalho forçado 1- Fiscalizar documentação dos 
trabalhadores das empresas 
contratadas  (terceiros) 

5 NA 10 
 

SE2.
2. 

Destinação e controle dos 
recursos destinados às ações 
sociais e patrocínios. 

1- Analisar junto com os 
representantes locais sobre 
critérios de seleção de 
benefícios / compensações 
relacionadas com a comunidade 
próxima. 

3 NA 10 

Verificar 
limite de 
verba para 
compensações 
sociais. E 
avaliar as 
prioridades 
sociais 
locais. 

SE2.
4. 

Terceirizados  (condições de 
trabalho, treinamento, 
segurança e salário) 

1 Fiscalizar / auditar condições 
e  local de trabalho das 
contratadas. 

5 NA 10 
 

SE2.
5. 

Gestão dos impactos 
socioeconômicos nos 
fornecedores locais 

1- Incluir nos contratos de 
prestação de serviços, cotas 
mínimas para 
contratação/treinamento de mão 
de obra local para trabalhar na 
obra. 
 

6 NA 10 

 

SE2.
8. 

Gestão de riscos externos em 
relação a produtos e serviços 
de fornecedores não 
cadastrados 

1- Verificar a seleção e /ou 
situação dos fornecedores 
principais em relação às 
responsabilidades  econômicas/ 
ambientais / sociais  

10 10 10 

 

SE2.
9. 

Diversidade e não 
discriminação  

1- Fiscalizar os principais 
fornecedores de serviços e 
materiais em relação ao 
cumprimento das obrigações 
trabalhistas e outros  

10 NA 10 

 

SE2.
12. 

Incentivo para aumento dos 
índices de sustentabilidade 

1- Divulgar os índices de 
sustentabilidade relativos às 
soluções aplicadas no 
empreendimento. 

10 NA 10 

 

SE2.
14. 

Política de contratação de 
serviços de fornecedores 
sustentáveis 
 

1- Incluir no contrato requisitos 
das normas   ISO da série 14000 
/ 26000 / 50000. 4 10 10 

 

SE2.
15. 

Programa de cadastro e 
qualificação de fornecedores 

1- Cadastrar fornecedores que 
atendam os requisitos de 

5 10 10 
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sustentabilidade  
(conformidades com as normas  
ISO da série 14000 / 26000 / 
50000  etc) 

SE2.
17. 

Suborno  e  corrupção 1-  Realizar auditorias e 
fiscalizações durante o 
processo. 
 

9 5 10 

 

RGS Recomendações Gerais de Sustentabilidade: 

RGS
1. 

Diversos  

1- Relatar ao departamento de 
meio ambiente o montante da 
verba aplicada nas ações pró- 
sustentabilidade que forem 
implementadas, de modo que 
constem no relatório de 
sustentabilidade. 
 

5 NA 10 

 

RGS
2. 

 

2- Registrar as reduções de 
emissões de GEE (devido a: 
energia disponibilizada pelo 
painel solar e as modificações 
que reduzirem emissões em 
relação às  soluções 
convencionais) 
 

5 10 10 

 

RGS
3. 

 3- Fazer relatório conclusivo 
sobre as  Ações pró-
Sustentabilidade, implantadas 
no final do empreendimento. 
 

NA NA 10 

 

Impactos MÉDIOS dos ITENS RELEVANTES no empreendimento Impactos  médios  

ALTERNATIVA  1 – Uso do GÁS do reservatório em equipamentos 
pneumáticos  . 

6,18 9,1 9,8 item 
MA3.1.1 

ALTERNATIVA  2 –Interligar energia elétrica entre as plataformas e 
utilizar equipamentos elétricos  . 

5,97 9,7 10 
item 

MA3.1.2 

Observações  Gerais 
I - O estudo de caso foi realizado somente pelo autor, não houve 

participação de uma equipe multidisciplinar. 

 

6.2.1 - Considerações sobre o FAPSE do estudo de caso 

 

Após esta primeira avaliação pode-se obter um resultado prévio das 

contribuições(impactos) das AS para com a sustentabilidade global do empreendimento. 
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Pode-se também obter a média aritmética dos impactos destas AS’s na sustentabilidade 

global de todo o empreendimento. Esta avaliação também possibilita a detecção de itens 

relevantes, como os itens “MA3.1.1 e MA3.1.2” da Tabela 6.1. Por serem itens que têm 

impactos significantes e controversos em relação à sua contribuição para com a 

sustentabilidade global. Por este motivo, estes itens serão avaliados separadamente na 

“Análise de sustentabilidade de Item Relevante” (ASIR).  

Observando o resultado preliminar do FAPSE no final da Tabela 6.1, nota-se que para 

melhorar a sustentabilidade global, parte do valor do aspecto econômico da Alternativa 1 foi 

transferida para melhorar os valores dos aspectos ambientais e sociais da Alternativa 2. No 

entanto, era de se esperar este resultado, pois, de fato está se investindo mais nos aspectos 

ambientais e sociais. Esse investimento na sustentabilidade global, talvez possa ser 

comparado ao pagamento de um seguro, pois ambos investem um pouco mais no presente 

para cobrir possíveis prejuízos futuros. 

Vale lembrar que estes índices devem ser analisados com cuidado, pois pode haver 

subjetividade no julgamento desses valores, além do mais, este estudo de caso foi elaborado 

sem a ajuda de uma equipe multidisciplinar. Como esclarecido na seção 4.9, vale reforçar 

que, no FAPSE não são atribuídos pesos aos aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

Entretanto, na ASIR faculta-se a atribuição de pesos a estes três aspectos, para dar ênfase e 

contextualizar eventuais necessidades do empreendimento. 

 

6.2.2 - Aplicação da ASIR no estudo de caso  

 

O itens “MA3.1.1” e “MA3.1.2” (AS na Tabela 6.1 do FAPSE) tem impactos 

significativos e controversos em relação aos aspectos econômicos, ambientais e sociais. Note 

que os impactos do item “MA3.1.2” são fortemente favoráveis para os aspectos ambientais e 

sociais, e no entanto, desfavorecem significativamente o aspecto econômico. Enquanto que o 

item “MA3.1.1” promove fortemente o econômico e desfavorece os ambientais e sociais. 

Diante desta situação, paira a dúvida para a escolha do item mais adequado para promover a 

sustentabilidade global do empreendimento. Portanto, os itens “MA3.1.1” e “MA3.1.2” 

seriam “relevantes” para determinar a alternativa mais sustentável globalmente. 
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Com o objetivo de demonstrar o método, foram propostos três cenários (A / B / C). 

Estes cenários foram criados para representar os diferentes perfis e/ou contextos referentes à 

sustentabilidade das empresas e/ou dos empreendimentos, os quais implicam em diferentes 

resultados da ASIR. 

A cada cenário serão atribuídos diferentes “pesos” para os aspectos econômicos, 

ambientais e sociais, os quais representam os perfis e/ou conjuntura dos empreendimentos. 

Os referidos cenários ilustram as diferenças entre as circunstâncias das 

empresas/empreendimentos e também mostram a subjetividade que poderá estar implícita 

nestes índices de sustentabilidade. 

O cenário “A” na Tabela 6.2 reflete as práticas usuais, as quais focam o aspecto 

econômico e fazem apenas as análises convencionais (EVTE; EIA e Análise de Riscos/APR-

HAZOP). Nas Tabelas 6.3 e 6.4 foi considerada a APSE além dessas tradicionais análises. Os 

diferentes cenários contribuem para uma análise crítica dos resultados, além de ilustrar o 

diferencial da APSE nestes processos. 
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Tabela 6.2. Análise sustentabilidade de itens relevantes - Cenário  “A”- estudo de caso (Fonte: 
pelo autor) 

Análise de sustentabilidade de Item Relevante  (ASIR)  -  Cenário  A  
(considera apenas o aspecto econômico com peso =1; aspectos ambientais e sociais com peso = 0) 

ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVA - 1 

(projeto original - referência) 
ALTERNATIVA - 2 

(“AS”) 

Itens Relevantes  
(itens MA3.1.1 e MA3.1.2) 

Utilizar a energia de pressão do 
gás(CH4) dos poços nas bombas 

e instrumentos pneumáticos 
CUSTO1 = US$ 70.000 

 

Interligar rede elétrica da 
plataforma mais próxima (6000 

metros de cabo) para utilizar bombas 
e instrumentos elétricos. 

CUSTO2 (a maior) = US$ 1.200.000

Custo total do 
empreendimento/plataforma 

US$159 MM US$160,2 MM (159 + 1,2) 

Valor de Referência  (VR) Valor de Referência Alt 1 (VR1) Valor de Referência Alt. 2  (VR2) 

ECONÔMICO 
 

(Peso = 1) 

VRe1A = (10) x1 (peso) = 10 
 

Justificativa: menor custo; 
US$ 159 MM 

VRe2A = (9,9) x1 (peso) = 9,9 
 

Justificativa: maior custo; 
US$ 160,2 MM 

AMBIENTAL 
 

(Peso = 0) 

VRa1A = (9,1) x 0 (peso) = 0 
 

Justificativa: 
Maior agressão ambiental: emite 
grande quantidade de gás tóxico 

e de efeito estufa 

VRa2A = (9,7) x 0 (peso) = 0 
 

Justificativa: 
Não emite gases efeito estufa. 

SOCIAL 
 

(Peso = 0) 

VRs1A = (9,8) x 0 (peso) = 0 
 

Justificativa: Apesar da 
plataforma ser desabitada haverá 

sempre gases tóxicos no 
ambiente de trabalho. 

VRs2A = (10) x 0 (peso) = 0 
 

Justificativa: 
Ambiente de trabalho mais seguro e 

saudável 

Média Ponderada -  VRg VRg1A = 10/1 = 10,0 VRg2A = 9,9/1 = 9,9 

RESULTADO:  VRgA VRg1A = 10,0 VRg2A = 9,9 

Conclusão:  
Cenário “A” 

(não considera a APSE) 

Alternativa 1: Índice mais 
favorável. Considera só aspecto 

“econômico direto” 

Alternativa 2: Índice menos 
favorável. Desconsidera aspectos 

ambientais, sociais e riscos 
econômicos indiretos. 
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Tabela 6.3. Análise sustentabilidade de itens relevantes - Cenário “B”- estudo de caso (Fonte: 
pelo autor) 

Análise de sustentabilidade de Item Relevante  (ASIR)  -  Cenário  B 
(considera  aspecto econômico com peso =10; aspectos ambientais e sociais com peso = 1) 

ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVA - 1 

(projeto original - referência) 
ALTERNATIVA - 2 

(“AS”) 

Itens Relevantes  
(itens MA3.1.1 e MA3.1.2) 

Utilizar a energia de pressão do 
gás(CH4) dos poços nas bombas 

e instrumentos pneumáticos 
CUSTO1 = US$ 70.000 

 

Interligação elétrica com a 
plataforma vizinha (6000 metros de 

cabo) e utilizar bombas/ 
instrumentos elétricos 

CUSTO2 (a maior) = US$ 1.200.000

Custo total do 
empreendimento/plataforma 

US$159 MM US$160,2 MM (159 + 1,2) 

Valor de Referência  (VR) Valor de Referência Alt 1 (VR1) Valor de Referência Alt. 2  (VR2) 

ECONÔMICO 
 

(Peso = 10) 

VRe1B = (10) x10 (peso) = 100 
 

Justificativa: menor custo; 
US$ 159 MM 

VRe2B = (9,925) x10(peso) = 99,251
 

Justificativa: maior custo; 
US$ 160,2 MM 

AMBIENTAL 
 

(Peso = 1) 

VRa1B = (9,1) x 1 (peso) = 9,1 
 

Justificativa: 
Maior agressão ambiental: emite 
grande quantidade de gás tóxico e 

de efeito estufa 

VRa2B = (9,7) x 1 (peso) = 9,7 
 

Justificativa: 
Não emite gases efeito estufa. 

SOCIAL 
 

(Peso = 1) 

VRs1B = (9,8) x 1 (peso) = 9,8 
 

Justificativa: Apesar da 
plataforma ser desabitada haverá 
sempre gases tóxicos no ambiente 

de trabalho. 

VRs2B = (10) x 1 (peso) = 10 
 

Justificativa: 
Ambiente de trabalho mais seguro e 

saudável 

Média Ponderada -  VRg VRg1B = 118,9/12 = 9,908 VRg2B = 118,951/12 = 9,913 

RESULTADO:  VRgB VRg1B = 9,908 VRg2B = 9,913 

Conclusão: 
Cenário “B” 

*ênfase no aspecto econômico 
 

Alternativa 1:  
Índice de sustentabilidade 
GLOBAL menos favorável  

Alternativa 2:  
Índice de sustentabilidade GLOBAL 
mais favorável  
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Tabela 6.4. Análise sustentabilidade de itens relevantes  -  Cenário  “C”- estudo de caso 
(Fonte: pelo autor) 

Análise de sustentabilidade de Item Relevante  (ASIR)  -  Cenário  C  
(aspectos econômicos, ambientais e sociais com pesos iguais a 1) 

 ALTERNATIVAS  ALTERNATIVA - 1 
 (projeto original - referência) 

ALTERNATIVA - 2  
(“AS”) 

Itens Relevantes  
(itens MA3.1.1 e MA3.1.2) 

Utilizar a energia de pressão do 
gás(CH4) dos poços nas bombas e 
instrumentos pneumáticos 
CUSTO1 = US$ 70.000 
 

Interligação elétrica com a 
plataforma vizinha (6000 metros de 
cabo) e utilizar bombas/ 
instrumentos elétricos  
CUSTO2 (a maior) = US$ 1.200.000

Custo total do 
empreendimento/plataforma 

US$159 MM  US$160,2 MM (159 + 1,2) 

Valor de Referência  (VR) Valor de Referência Alt 1 (VR1) Valor de Referência Alt. 2  (VR2) 

ECONÔMICO 
 

(Peso = 1) 

VRe1C = (10) x1 (peso) = 10 
 
Justificativa: menor custo;  
US$ 159 MM   

VRe2C = (9,925) x1 (peso) = 9,925 
 
Justificativa: maior custo;  
US$ 160,2 MM  

AMBIENTAL 
 

(Peso = 1) 

VRa1C = (9,1) x 1 (peso) = 9,1 
 
Justificativa:  
Maior agressão ambiental: emite 
grande quantidade de gás tóxico e de 
efeito estufa  

VRa2C = (9,7) x 1 (peso) = 9,7 
 
Justificativa:  
Não emite gases efeito estufa. 

SOCIAL 
 

(Peso = 1) 

VRs1C = (9,8) x 1 (peso) = 9,8 
 
Justificativa: Apesar da plataforma 
ser desabitada haverá sempre gases 
tóxicos no ambiente de trabalho. 

VRs2C = (10) x 1 (peso) = 10 
 
Justificativa:  
Ambiente de trabalho mais seguro e 
saudável 

Média Ponderada - VRg VRg1C = 28,9/3 = 9,633 VRg2C = 29,625/3 = 9,875 

RESULTADO:  VRgC VRg1C = 9,633 VRg2C = 9,875 

Conclusão:   
Cenário “C” 

(aspectos c/ pesos iguais) 

Alternativa 1: 
Índice de sustentabilidade GLOBAL 
menos favorável 

Alternativa 2:  
Índice de sustentabilidade GLOBAL 
mais favorável 
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A seguir a Tabela 6.5 faz uma comparação dos resultados obtidos pela ASIR nos 

cenários “A; B e C”. 

 

Tabela 6.5. Resultado comparativo dos cenários - “ASIR”- estudo de caso (Fonte: pelo autor) 

RESULTADO  COMPARATIVO  dos cenários dos  ÍTEM CRÍTICO 

ALTERNATIVA  1 
Projeto original - Utilizar a energia de pressão 

do GÁS (CH4) dos poços  em  bombas e 
instrumentos  pneumáticos. 

 
CUSTO1: US$ 70.000 

 

ALTERNATIVA  2 
“AS” - Interligação elétrica com a plataforma 

vizinha (6000 metros de cabo) e utilizar bombas/ 
instrumentos elétricos 

 
CUSTO2 a maior: US$ 1.200.000 

 

CENÁRIOS 
 

Índice  de  sustentabilidade global: 
(Valor de Referência Global – VRg) 

Observações 
Alternativa 1: 

VRg1 
Alternativa 2: 

VRg2 

CENÁRIO  A 
 

Análise TRADICIONAL 
( “sem” APSE ) 

 

10 
(mais favorável) 

9,9 

Análise conforme as 
Práticas Tradicionais: 
EVTE / EIA-RIMA / 

APR-HAZOP  
(sem a APSE; Peso=0 

para os aspectos 
ambientais/sociais) 

CENÁRIO  B 
 

Análise com APSE 
 

(ênfase aspecto econômico) 
 

9,908 
9,913 

(mais favorável) 

(Análise Tradicionais 
com a APSE, e com 
peso 10 vezes  maior 

para o aspecto 
ECONÔMICO, 

considera os aspectos 
ambientais e sociais. 

CENÁRIO  C 
 

Análise com APSE  
 

(aspectos com pesos iguais) 
 
 

9,633 
9,875 

(mais favorável) 

(Análise Tradicional 
com a APSE, e com 

PESOS  IGUAIS para 
os aspectos 

ECONÔMICO, 
AMBIENTAL e 

SOCIAL) 
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6.2.3 - Considerações sobre os cenários analisados na ASIR 

 

Mediante as análises dos cenários A / B / C na seção 6.2.2, seguem as considerações 

sobre os resultados obtidos: 

 

(i)  O CENÁRIO “A”; reflete a proposta original do projeto e representa o cenário 

das análises usualmente praticadas (EVTE / EIA RIMA / APR-HAZOP). Por estas análises a 

alternativa 1 foi a solução mais favorável. No entanto, por não considerar todos os aspectos da 

sustentabilidade global, foi atribuído o peso “0” para os aspectos ambientais e sociais. 

Por esta perspectiva o Valor de Referência (VR) do índice de sustentabilidade “global” 

da alternativa 1 (VRg1A = 10) tem de fato o melhor índice “econômico” em comparação com 

a alternativa 2 (VRg2A = 9,9). Deste modo, não seria coerente dizer que a alternativa 1 teria o 

melhor índice de sustentabilidade global. 

A alternativa 1 representa a tomada de decisão tradicional, e reflete o paradigma atual, 

remetendo o empreendimento ao maior resultado financeiro imediato. Esta tomada de decisão, 

por não considerar os aspectos ambientais e sociais, despreza suas consequências, que podem 

inclusive implicar em ameaças econômicas indiretas. 

 

(ii) O CENÁRIO “B”; mostra a APSE com ênfase no aspecto “ECONÔMICO” . 

Deste modo, atribuiu-se o “peso 1” para os aspectos ambientais e sociais e “peso 10” para o 

econômico. 

Nesta perspectiva, o maior valor de referência (VR) do índice de sustentabilidade 

global da Alternativa 2 (VRg2B = 9,913) sinaliza que esta seria a melhor opção para a 

sustentabilidade global em relação a Alternativa 1 (VRg1B = 9,908). Nesta situação, a 

Alternativa 2 passa a ter o índice que mais favorece a sustentabilidade global do que a 

Alternativa 1 (projeto original). No entanto, vale lembrar que os valores atribuídos aos 

aspectos ambientais e sociais pode conter a subjetividade do grupo em suas avaliações. O 

único aspecto que não é subjetivo é o econômico.  
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(iii) O CENÁRIO “C”; também considera a sustentabilidade global, sendo que nesta 

situação foi atribuído pesos iguais para os aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

Na hipótese do CENÁRIO “C”, há um aumento no valor de referência do índice de 

sustentabilidade global da Alternativa 2 (VRg2C = 9,875), que evidencia ainda mais o seu 

índice de sustentabilidade global em relação com a Alternativa 1 (VRg1C = 9,633). Neste 

caso, há um aumento na diferença entre os índices de sustentabilidade das alternativas 1 e 2. 

No entanto, o aspecto econômico foi equiparado aos ambientais e sociais, e que para os 

“paradigmas atuais”, este cenário não seria muito usual. 

 

Para concluir a ASIR propõe-se uma análise comparativa e mais aprofundada das 

alternativas. Esta análise comparativa sugere em avaliar os prós e contras de cada alternativa, 

de modo a permitir um melhor discernimento das características das opções disponíveis. E 

desta forma sensibilizar a compreensão dos analistas e consequentemente possibilitar a 

escolha da alternativa mais adequada e favorável para a sustentabilidade do empreendimento. 

A Tabela 6.6 trata da análise comparativa e mais aprofundada das alternativas, e que 

objetiva a escolha da opção mais adequada e favorável à sustentabilidade global do 

empreendimento. Esta tabela depara com um problema recorrente nas questões de otimização 

da sustentabilidade, que é o de argumentar e justificar a adoção de alternativas mais 

dispendiosas para incrementar os índices de sustentabilidade global do empreendimento. 

A seguir vem a Tabela 6.6 , a qual utiliza para análise o Cenário “B” , que estaria mais 

conexo com os paradigmas atuais e também mais alinhado aos propósitos desta pesquisa. 
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Tabela 6.6. ASIR - Conclusão da análise comparativa - estudo de caso (Fonte: pelo autor) 

ASIR - CONCLUSÃO da ANÁLISE COMPARATIVA do ÍTEM  RELEVANTE 

 
Alternativ
as 

Alternativa  -  1 
(equipamentos pneumáticos a gás) 

(projeto original / referência – 
investimento  US$ 70.000) 

Alternativa  -  2 
(equipamentos elétricos / interligações de cabos 

elétricos entre as plataformas) 
(Ação pró-Sustentabilidade - investimento  US$ 

1.200.000) 
Considera
ções  

ECONÔMICAS: 
- Menor Investimento inicial. 
- Menor produção de petróleo (devido 
a retirada do gás do reservatório). 
- Incorre em maiores riscos 
econômicos indiretos (multas do 
órgão ambiental), acidentes de 
trabalho e perda de produção em 
virtude das possibilidades de 
intervenções.  
 
AMBIENTAIS: 
- O empreendimento fica sujeito a 
riscos, como: intervenções, 
interdições dos órgãos de fiscalização 
ambiental (devido às emissões gases).
- Maior poluição local. 
 
SOCIAIS: 
- Maior exposição aos riscos de 
acidentes operacionais e pessoais 
(área contaminada com gás e com 
possibilidade de acidentes). 
- Ambiente de trabalho insalubre. 
- Risco de prejuízo da imagem da 
empresa na comunidade. 
 

ECONÔMICAS: 
- Maior investimento inicial. No entanto, 
mediante análise preliminar, observou-se que o 
empreendimento mantém a atratividade 
financeira. 
- Maior produção do poço por causa da 
conservação do gás no reservatório. E 
considerando que o local de trabalho esteja sem 
a presença de gás, espera-se maior 
produtividade, devido às melhores condições de 
trabalho. 
- Possibilidade de obtenção de créditos de 
carbono, se o projeto for aprovado como 
mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL). 
- Menor risco econômico. 
 
AMBIENTAIS: 
- Não emite gases efeito estufa (GEE). 
- O empreendimento torna-se menos sujeito às 
intervenções de órgãos reguladores 
ambientais, além de proporcionar ganhos 
ambientais significativos (ganho em redução de 
emissões de GEE ao longo da vida útil).  
 
SOCIAIS: 
- Ambiente de trabalho mais seguro e saudável, 
melhorando consideravelmente o conforto e 
ambiência do local de trabalho. 
- Sem riscos de intervenções fiscais e/ou 
auditorias de segurança  
- Propicia uma melhor imagem da empresa. 

Resumo / 
Resultado 

- Menor investimento inicial.  
- Resulta em expressivos riscos 
econômicos, ambientais e sociais.  
- Pior “índice de sustentabilidade, ou 
Valor de Referência global”(VRg1B = 
9,908). 

- Maior investimento inicial. 
- Satisfaz todos aspectos da sustentabilidade 
global (econômicos, ambientais e sociais). 
- Menores riscos econômicos, ambientais e 
sociais. 
- Melhor “índice de sustentabilidade, ou Valor 
de Referência global”(VRg2B = 9,913) 
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Deste modo a ASIR do estudo de caso infere que a Alternativa 2 é a opção mais 

favorável à sustentabilidade global do empreendimento.  

Apesar da APSE indicar a Alternativa 2, é recomendável que se verifique as suas 

implicações no EVTE, nas análises de riscos (APR/HAZOP), as implicações nas estratégias 

do empreendimento e outras que forem aplicáveis. 

Nesta pesquisa não serão mostrados os resultados do EVTE da Alternativa 2, o qual 

representa um investimento de mais um milhão de dólares no projeto. No entanto, o resultado 

da simulação deste EVTE indicou que o empreendimento manteve a sua atratividade 

econômica. Portanto, infere-se que é possível incrementar a sustentabilidade global 

contemplando todos os seus aspectos. 

Além disso, pode-se até tentar recompensar os investimentos realizados para melhorar 

a sustentabilidade da seguinte forma: (i) propondo a diminuição do custo do seguro das 

instalações; (ii) pleiteando créditos de carbono no caso do projeto ser aceito como Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo, (iii) valorizando a imagem da empresa mediante a divulgação na 

melhoria dos índices de sustentabilidade, (iv) facilitando a liberação de financiamentos em 

virtude dos investimentos em sustentabilidade, etc. 

Em relação aos valores dos VRg’s, vale destacar que estes índices devem ser sempre 

analisados com cautela. E aproveita-se para reforçar que não há uma correlação linear entre os 

valores dos VRg’s com a magnitude dos impactos das alternativas na sustentabilidade global. 

Note que, no cenário “B” há uma pequena diferença em termos de valor numérico entre os 

VRg’s (VRg1B = 9,908  e  VRg2B = 9,913). Os quais até sugerem um “empate” entre estes 

índices. Apesar disso, a quantificação e/ou materialização dos valores destes índices podem 

auxiliar os analistas a perceberem as tendências de cada alternativa. Nota-se que, após uma 

análise comparativa e detalhada como a da Tabela 6.6 , percebe-se que há expressivas 

diferenças entre os impactos destas ações na sustentabilidade. Por isso, estes índices ( VRg’s ) 

devem ser analisados com cautela. No entanto, acredita-se que estes índices ajudam na 

escolha da alternativa mais adequada e coerente com as particularidades de cada 

empreendimento. E assim, pretende-se apurar as ações que de fato contribuam para o 

incremento da sustentabilidade global do empreendimento. 

Vale salientar que este estudo de caso considerou um projeto simplificado de uma 

pequena plataforma desabitada. Se fosse considerado um projeto de uma grande plataforma 
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habitada, vários outros aspectos poderiam ser discutidos, tornando a APSE mais complexa e 

extensa. 

 

6.3 - Relatório RAPSE aplicado ao ESTUDO de CASO 

 

Por fim o Relatório de Análise Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento 

(RAPSE) do estudo de caso conclui a APSE. O “RAPSE” tem a formatação dos relatórios 

gerenciais, o qual contém uma síntese objetiva da análise, as considerações, observações, 

recomendações e os resultados alcançados. 

Este relatório resume o escopo dos trabalhos envolvidos, de modo que os 

coordenadores do empreendimento tenham uma visão global do processo e as informações 

necessárias para as tomadas de decisões. 

 

6.3.1 - Equipe da APSE no estudo de caso 

 

A APSE deste estudo foi realizada pelo próprio autor. 

Todavia para realizar a APSE sugere-se que seja elaborada por equipe 

multidisciplinar, composta por especialistas nas disciplinas a serem analisadas, da mesma 

forma como são realizadas as Análises de Riscos (APR e HAZOP). 

 

6.3.2 - Ações e Recomendações para a sustentabilidade no estudo de caso 

 

Após a proposição e avaliação das “Ações pró-Sustentabilidade” (AS) nota-se que 

estes sistemas podem ter seus índices de sustentabilidade melhorados. Ocorre também que há 

casos, em que haverá a necessidade de realocar parte dos recursos econômicos para os demais 

aspectos (ambientais e sociais). Um exemplo desta situação é o item relevante(MA3.1.2), que 

como visto na ASIR, seria necessário investir mais de um milhão de dólares para melhorar os 
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aspectos ambientais e sociais. No entanto, este investimento adicional não significa na perda 

de atratividade econômica do empreendimento. E como visto na Tabela 6.6, o investimento a 

maior para implantar a Alternativa 2 pode deixar o investimento protegido de riscos que 

poderiam causar grandes perdas econômicas. 

 

6.3.3 - Ações pró-sustentabilidade da APSE no estudo de caso  

 

6.3.3.1 - Considerações sobre as ações pró-sustentabilidade  

 

As “Ações pró-Sustentabilidade”, do estudo de caso, foram agrupadas pelas seguintes 

categorias de aspectos: aspectos de eficiência energética (EE); aspectos do meio ambiente 

(MA); aspectos de segurança e saúde (SS); aspectos socioeconômicos (SE) e recomendações 

gerais de sustentabilidade (RGS). 

 

6.3.3.2 - Considerações sobre os resultados da APSE no estudo de caso 

 

Após a consolidação do resultado, na forma de um rol de “Ações pró-

Sustentabilidade”(AS), se torna possível observar as suas respectivas contribuições para a 

sustentabilidade global do empreendimento. 

No estudo de caso, a análise da ASIR sobre o “Item Relevante MA3.1.2”, recomenda a 

adoção da alternativa com maior custo inicial, porém é a que tem o melhor índice de 

sustentabilidade global. Essa alternativa se justifica por deixar o empreendimento menos 

sujeito aos riscos  ambientais, sociais e também indiretamente os econômicos. 

Levando-se em consideração que já foram elaboradas as tradicionais análises do 

projeto: EVTE, EIA-RIMA e Análises de Riscos (APR/HAZOP); as “Ações pró-

Sustentabilidade”(AS) detectadas, são os resultados esperados da APSE.  



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                            Capítulo 6: Resultado da aplicação da 
APSE no projeto do  estudo de caso 
 

José Marcos Leite Pacheco      Página 120 

O item seguinte apresenta um exemplo dos resultados da APSE que seriam dispostos 

no RAPSE juntamente com as “AS”s e considerações sobre análise. No RAPSE, sugere-se 

que as AS’s sejam ordenadas, agrupadas por aspecto, graus de prioridade, de forma a auxiliar 

as tomadas de decisões. Mas como as AS’s e suas avaliações já foram vistas e discutidas na 

Tabela 6.1 do FAPSE e também na seção 6.2.2 da ASIR, não serão mostradas novamente. 

Para efeito didático, será mostrado no RAPSE um resumo dos resultados obtidos, suas 

notificações e as considerações necessárias. 

 

6.3.3.3 - Ações pró-sustentabilidade relativas à  Eficiência  Energética (EE) no 

estudo de caso 

 

Em relação aos aspectos de “Eficiência Energética” (EE) tem-se as seguintes 

notificações e observações: 

N-EE- 1 - Incluir Painel Solar como item crítico no plano de manutenção dos 

equipamentos da plataforma. 

N-EE- 2 – Sugere-se que todas as cinco AS’s de “EE” sejam implantadas no projeto. 

 

6.3.3.4 - Ações pró-sustentabilidade relativas ao  MEIO  AMBIENTE (MA) no 

estudo de caso 

 

Em relação aos aspectos de “Meio Ambiente”(MA) tem-se as seguintes notificações 

e observações: 

N-MA- 1 – Os itens “MA3.1.2” e “MA6.1.1” estão correlacionados  (devem ser 

tratados em conjunto); 

N-MA- 2 – Tratar o Item “MA.2.4” como  estratégico, recomenda-se pesquisa 

aplicada sobre o assunto;  

N-MA- 3 - O item “MA3.5.1” depende de disponibilidade técnica deste equipamento 

no mercado. 
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N-MA- 4 – O item “MA3.1.2” foi submetido a Análise de Sustentabilidade de Item 

Relevante (ASIR) por causa da alta diferença de custo (US$ 70.000 versus US$ 

1.200.000). Porém os impactos ambientais e sociais são expressivos. A ASIR 

justificou como vantajosa a aplicação da Alternativa 2 (interligação das plataformas 

com cabos elétricos). Ver seção 6.2.2  Análise de Sustentabilidade de Item Relevante 

(ASIR). 

N-MA- 5 – O item “MA1.9.1” é obrigatório, verificar atendimento das condicionantes 

do órgão ambiental no projeto. 

 

6.3.3.5 - Ações pró-sustentabilidade relativas à SAÚDE  e  SEGURANÇA  (SS) no 

estudo de caso 

 

Em relação aos aspectos de Saúde e Segurança (SS) tem-se as seguintes notificações 

e observações: 

N-SS- 1 – Sugere-se implantar todas as nove AS’s de SS no projeto decorrente da boa 

relação “benefício / custo”. 

 

6.3.3.6 - Ações pró-sustentabilidade SOCIOECONÔMICAS (SE) no estudo de 

caso 

 

Em relação aos aspectos Socioeconômicos (SE) tem-se as seguintes notificações e 

observações: 

N-SE- 1 – Os itens “SE1.6.1” (revisar EVTE), “SE1.12.1” (verificar desempenho 

econômico) e “SE1.14.1” (verificar orçamento em relação as AS’s) são correlatos e 

devem ser tratados em conjunto; 

N-SE- 2 – Relatar os valores relevantes (investidos em soluções sustentáveis) que 

poderão compor relatório anual de sustentabilidade (ver item 6.2.3 - Análise de 

Sustentabilidade de Itens Relevantes – ASIR) 
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N-SE- 3 - Verificar limite de verba disponível para as contra-partidas sociais. 

N-SE- 4 – Sugere-se que as dezesseis AS’s relativas ao aspecto SE sejam 

implementadas. 

 

6.3.3.7 - Recomendações gerais de sustentabilidade (RGS) no estudo de caso 

 

Em relação às Recomendações Gerais de Sustentabilidade (RGS) tem-se as 

seguintes notificações: 

N-RGS- 1 – Sugere-se que todos os itens de “RGS” sejam implantados por indicarem 

uma boa relação Benefício/Custo. 

 

6.3.4 - Considerações sobre o resultado geral da APSE no estudo de caso 

 

6.3.4.1 – Resumo das ações pró-sustentabilidade  

 

A APSE identificou quarenta e três oportunidades na forma de Ações pró-

Sustentabilidade(AS) para aumentar os índices de sustentabilidade do empreendimento.  

O resultado da Análise Sustentabilidade do Item Relevante (ASIR), de meio ambiente, 

(“MA3.1.2”; troca das bombas/instrumentos pneumáticos por  elétricos), foi favorável a sua 

implantação no projeto (conforme seção 6.2.2 e nas tabelas  6.5 e 6.6). Contudo as suas 

implementações dependeram da verificação dos riscos envolvidos e do EVTE resultante. 

A Tabela 6.7, mostra uma síntese do resultado da APSE no estudo de caso. Somando-

se as “AS’s” indicadas pelo FAPSE e ASIR, pode-se totalizar na coluna direita da Tabela 6.7 

o número das ações que podem melhorar os índices de sustentabilidade do empreendimento. 
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Tabela 6.7. Resultado das ações pró-sustentabilidade do estudo de caso (Fonte: pelo autor) 

Aspecto  Total  “AS” 

Eficiência  Energética   
 

5 

Meio  Ambiente  
 

10 

Saúde  e  Segurança 
(ergonomia) 

9 

Socioeconômico 
 

16 

Recomendações Gerais de Sustentabilidade  
 

3 

Total  Geral  -  AS 43 
 

De fato, se não fosse aplicada a APSE, os itens da Tabelas 6.7 não seriam tratados no 

empreendimento. Desta forma, a APSE contribui para o incremento dos índices de 

sustentabilidade global do empreendimento. E isto é o que se espera deste trabalho. 

 

6.3.5 - Considerações gerais sobre o “RAPSE”do estudo de caso 

 

O Relatório da Análise Preliminar de Sustentabilidade do Empreendimento (RAPSE) 

conclui o processo da APSE a qual foi elaborada nas seguintes etapas: 

I. Verificação dos aspectos e avaliação de seus impactos na sustentabilidade 

global do empreendimento através do formulário  “FAPSE”;  

II. Análise de Sustentabilidade de Itens Relevantes – ASIR; 

III. Consolidações e recomendações das “ações pró-sustentabilidade” apontadas 

pela APSE no relatório de sustentabilidade  “RAPSE”; 

 

6.4 - Considerações e discussões sobre a APSE no estudo de caso  
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Nesta seção serão discutidos e tratados os resultados gerados pela APSE do estudo de 

caso. 

Neste tipo de análise, a experiência do coordenador e dos componentes da equipe 

multidisciplinar é relevante para se detectar e recomendar as AS’s. E para possibilitar que a 

APSE seja mais eficaz, independentemente da experiência da equipe, a lista para a verificação 

dos aspectos de sustentabilidade (FAPSE) deve ser mais abrangente e representativa na 

medida do possível. 

Para que a APSE seja conduzida de forma mais objetiva e menos cansativa, é 

conveniente fazer uma seleção prévia dos aspectos de sustentabilidade a serem tratados com a 

equipe. 

O resultado deste estudo espera evidenciar como a APSE poderá contribuir para o 

incremento da sustentabilidade nestes empreendimentos de petróleo desde a sua concepção. 

Após a aplicação da APSE sobre um projeto com embasamento real de uma 

plataforma de pequeno porte, pode-se notar que: 

 

1- Após aplicação das tradicionais análises, a APSE gerou quarenta e três ações pró-

sustentabilidade (“AS”) para o empreendimento. Este resultado revela a contribuição da 

APSE neste processo. 

2- A realização da “APSE” neste estudo de caso foi conduzida pelo autor. No entanto, 

se esta fosse executada por uma equipe multidisciplinar, os resultados poderiam ser diferentes 

em relação ao apresentado. Por outro lado, observa-se que a APSE pode ser aplicada por 

apenas uma pessoa, pois o FAPSE se assemelha a uma lista de verificação. 

 

3- Como consequência da APSE, espera-se um aumento de requisitos para o projeto 

(na forma de ações pró-sustentabilidade). Estes novos itens de projeto incorrem em maiores 

custos e prazos para as suas implantações. No entanto, na seção 6.2.2 e nas Tabelas 6.5 e 6.6 

mostraram que as ações aparentemente mais econômicas, podem expor o empreendimento a 

maiores riscos, os quais podem se reverter em danos futuros expressivos. Decorrente dos fatos 

apresentados, pode-se entender que nem sempre o menor custo inicial seria o que resultaria no 

melhor retorno econômico ao longo da vida útil do empreendimento.  
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Observa-se que é possível viabilizar a alternativa 2 (que tem maior custo inicial, mas 

tem o maior índice de sustentabilidade global), e mesmo assim, manter a atratividade 

econômica. Este exemplo merece destaque, pois esclarece um dos principais propósitos deste 

trabalho, que é o de avaliar a sustentabilidade “global” em todos os seus aspectos 

(econômicos, ambientais e sociais). 

 

4- Aplicando-se as premissas de sustentabilidade aos projetos, resultam-se em ações 

mais cuidadosas, desta forma, os resultados de longo prazo poderão ser antecipados, o que 

resulta em menores riscos e maior solidez para os empreendimentos. 

 

5- Espera-se uma resistência à implementação de itens relacionados a sustentabilidade 

no empreendimento em decorrência da exigência de mais estudos, mais requisitos, maiores 

prazos, maiores custos e pressões para resultados em curto prazo em determinados 

empreendimentos. No entanto, tendo-se à mão uma lista de verificação com os aspectos mais 

relevantes para a sustentabilidade, viabiliza-se a aplicação da APSE. 

 

6- Demandado da redução de incertezas com a aplicação das recomendações de 

sustentabilidade no empreendimento, é de se esperar uma maior confiabilidade das partes 

interessadas nos resultados dos negócios no curto, médio e longo prazo; 

 

7- Como o FAPSE é uma lista com muitos itens a serem verificados, torna-se 

conveniente fazer uma triagem dos itens prioritários a serem abordados antes de se fazer a 

análise com o grupo multidisciplinar; 

 

8- Com a adoção de ações sustentáveis, o empreendimento estará mais preparado para 

atender aos requisitos futuros decorrentes da tendência de aumento das exigências dos órgãos 

reguladores do meio ambiente e da sociedade; 
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9- Espera-se um ganho de visibilidade da empresa em virtude da adoção de requisitos 

de sustentabilidade na fase de projeto e não na fase operacional ou de gestão como atualmente 

é praticado pela grande maioria dos empreendimentos. 

 

10- Pela abrangência dos aspectos e atividades relativas a estes empreendimentos, é 

recomendado que se tenha como ponto de partida uma lista de verificação. Assim, facilita-se a 

abordagem e triagem dos aspectos relevantes. 

 

11- No estudo de caso, a APSE foi aplicada no projeto conceitual e após a aplicação 

do EVTE, EIA e Análises de Riscos. Assim as AS’s propostas nas fases preliminares do 

projeto minimizam retrabalhos, revisões de orçamentos, atrasos e maiores despesas para o 

empreendimento. 

 

12- Espera-se, da sociedade e dos órgãos reguladores, uma maior aceitação na 

implantação do empreendimento, quando este contemplar requisitos de sustentabilidade 

ambiental e socioeconômica na sua área de influência. E, assim, facilitar a aprovação das 

licenças exigidas pelos órgãos regulamentadores. 

 

13 - Não são detectados pelas tradicionais análises (EVTE/EIA/APR-HAZOP) 

aspectos/impactos relativos a partes importantes para a sustentabilidade como: eficiência 

energética, controle de emissões de gases efeito estufa, riscos ergonômicos, análises de ciclo 

de vida, análises de fornecedores de serviços/bens em relação às suas responsabilidades 

socioambientais e outros aspectos/impactos relacionados às premissas básicas da 

sustentabilidade. 

A ASIR (análise de sustentabilidade de item relevante) mostra que mediante uma 

análise mais aprofundada, pode até justificar economicamente a adoção de medidas 

sustentáveis, mesmo que inicialmente se mostrem mais dispendiosas. 

O estudo de caso mostra também que as atuais decisões são induzidas pelo ganho 

econômico de curto prazo. Mas com uma análise mais aprofundada, o que se revela é que, a 
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melhor opção nem sempre será a que der o maior retorno econômico inicial. E mediante as 

considerações da Tabelas 6.6, percebe-se que a solução aparentemente “mais econômica”, 

pode ser a que não é considerada como a mais vantajosa. Inclusive perante aos vários riscos 

ambientais e sociais, que apresentou, pode até ser a pior solução considerando os riscos 

econômicos indiretos. 

Como o estudo de caso trata de um projeto baseado em dados reais, a APSE 

demonstrou que pode contribuir para o incremento dos índices de sustentabilidade dos 

empreendimentos de uma forma simples e factível.  
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7. Conclusões  

 

Considerando que a APSE incorpora aspectos da sustentabilidade que as tradicionais 

análises (EVTE / EIA / APR-HAZOP) não abordam, nota-se que é oportuno complementa-

las. Portanto, se a APSE for considerada, os empreendimentos ficariam mais preparados para 

o aumento das demandas e exigências anunciadas pelas questões socioambientais. Com estas 

mudanças de paradigmas a APSE propõe uma análise para atender a estes novos requisitos do 

empreendimento e de seu entorno. Neste trabalho, os resultados mostraram que aspectos 

relevantes contribuem fortemente para a sustentabilidade global. Finalmente, constata-se que 

o método proposto (APSE), pode favorecer o aumento dos índices de sustentabilidade, mesmo 

após a aplicação das análises tradicionalmente utilizadas nestes empreendimentos. 

Com a aplicação de premissas de sustentabilidade na etapa do projeto, obtém-se um 

ganho de sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida das instalações e do 

empreendimento. Incorporando-se ações pró-sustentabilidade no projeto, possibilita-se a 

minimização dos riscos econômicos, sociais e ambientais.  

Pelos resultados do estudo de caso e pelas informações obtidas durante esta pesquisa 

percebe-se que: 

* Através da lista de verificação (base de conhecimento de referência) do FAPSE, 

permite-se fazer uma triagem das premissas de sustentabilidade aplicáveis às particularidades 

de cada instalação. Desta forma as ações pró-sustentabilidade serão mais condizentes com a 

realidade de cada empreendimento; 

* As ações pró-sustentabilidade podem se reverter em ganhos diretos, indiretos e/ou 

estratégicos, não só para o empreendimento, como também para a sua área de influência.  

* Como os aspectos de sustentabilidade abordados pela APSE ficam de fora do escopo 

dos estudos e análises costumeiramente praticados, vê-se que o método proposto pode 

contribuir neste processo; 

* Os estudos ambientais (EIA-RIMA) tradicionalmente considerados, estão voltados 

para a perspectiva dos interesses externos, que normalmente não estão relacionados 
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diretamente às especificações de projeto. Estes estudos convencionais, focam mais nos 

aspectos ambientais e sociais no entorno do empreendimento. Portanto, os aspectos de “meio 

ambiente” da APSE, é que abordam estes aspectos, os quais estão relacionados diretamente às 

especificações de projeto, desta forma preenche-se esta lacuna deixada pelos tradicionais 

estudos. 

* Em virtude dos analistas da APSE terem uma visão mais abrangente e por estarem 

mais próximos das especificações do projeto e de suas particularidades, melhores serão as 

suas percepções e consequentemente mais coerentes serão as suas proposições para a 

melhoria da sustentabilidade dos empreendimentos; 

* Os aspectos da APSE são complementares e semelhantes aos métodos existentes 

(EIA / APR-HAZOP), logo, espera-se que os seus resultados também sejam equivalentes. 

Desta forma, sendo a APSE um método equivalente aos das Análises de Riscos (APR-

HAZOP) e dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), infere-se que os seus resultados poderão 

ser validados, tal qual os resultados destas práticas existentes e já consolidadas. 

* Há de se considerar que a APSE trata-se de uma análise preliminar e simplificada, 

porém, mostrou-se capaz de incrementar a sustentabilidade global do empreendimento a partir 

do projeto;  

* A APSE difere das práticas de sustentabilidade normalmente praticadas. As práticas 

de sustentabilidade usuais, geralmente estão mais voltadas para a “gestão” de instalações em 

operação (pouco atuam na etapa de projeto) e/ou por ações de sustentabilidade corporativas, 

que não estão relacionadas diretamente com as especificações do empreendimento; 

* Por se assemelhar aos métodos praticados nas análises de riscos e nos estudos de 

impacto ambiental, a APSE simplifica a análise da sustentabilidade no projeto, no entanto, 

está sujeita à subjetividade e à capacidade de análise de seus executores; 

* Por considerar premissas socioambientais no projeto, a APSE favorece a aprovação 

dos empreendimentos nos órgãos financeiros e/ou ambientais; 

* Visto que a APSE pode analisar aspectos considerados pelo EIA, a APSE pode até 

detectar e antecipar as exigências legais (condicionantes) das licenças dos órgãos ambientais. 

Desta forma, a APSE pode favorecer o desembaraço das licenças ambientais, desimpedir e 

agilizar a implantação do empreendimento. 
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* A APSE pode contribuir com a otimização de padronizações e/ou especificações 

“tradicionais” de projeto ( que possivelmente possam estar superadas) e assim contribuir para 

a melhoria dos índices de sustentabilidade de empreendimentos futuros. Ou seja, poderá 

atualizar e/ou substituir especificações e /ou “padronizações” ultrapassadas em relação aos 

aspectos socioambientais; 

* A APSE mostrou que poderá auxiliar aos coordenadores de empreendimentos a 

dispor de soluções mais sustentáveis globalmente na etapa do projeto; 

* Como o método proposto ainda não está suficientemente “maduro”, é possível que 

haja espaço para melhorias. 

 

7.1 - Contribuição da APSE para com a sustentabilidade global  

 

Nesta seção serão resumidas as principais contribuições visadas pela APSE em relação 

à sustentabilidade global nestes tipos de empreendimentos na produção de petróleo. 

Em linhas gerais, a APSE visa principalmente:  

 Aumentar o desempenho energético (aspectos de eficiência energética); 

 Maximizar a ecoeficiência dos processos e instalações (aspectos de meio 

ambiente); 

 Incrementar os aspectos de ergonomia, saúde, bem-estar e segurança nos 

projetos dessas instalações; 

 Melhorar os aspectos socioeconômicos do empreendimento para com os 

objetivos da empresa; 

 Otimizar os aspectos socioeconômicos externos na área de influência do 

empreendimento; 

 Abrir um espaço para as alternativas mais sustentáveis no âmbito das 

especificações de projeto; 

 

A Figura 7.1 ilustra a contribuição da APSE para a sustentabilidade global, tomando-

se como referência às tradicionais análises praticadas nestes empreendimentos. Resumindo, 

este trabalho consiste fundamentalmente em acrescentar aos “métodos convencionais”de 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                           Capítulo 7: Considerações Finais e 
sugestões para estudos futuros 

José Marcos Leite Pacheco       132 
 

análise dos empreendimentos (lado esquerdo da Figura 7.1) a análise de outros aspectos 

importantes para a sustentabilidade global (lado direito da Figura 7.1). Espera-se como 

resultado deste processo, a melhora dos índices de sustentabilidade global, em relação àqueles 

se obteriam através das tradicionais práticas. 

 

 

 

Figura 7.1. Contribuição da APSE para com a sustentabilidade global (Fonte: pelo autor) 

 

Observando-se que as tradicionais análises trabalham os aspectos técnicos, 

econômicos, ambientais e de riscos em análises “ISOLADAS” (EVTE, EIA-RIMA, APR-

HAZOP). A APSE contribui de forma diferenciada para a sustentabilidade fazendo uma 

análise “INTEGRADA” dos aspectos econômicos, ambientais e sociais. Neste sentido as 

tradicionais análises proporcionam uma visão restrita, enquanto a APSE proporciona uma 

visão mais abrangente do empreendimento. Neste quesito a APSE diminui as incertezas 

futuras e contribui com a sustentabilidade global, conforme preconiza ELKINGTON (1999). 
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De um modo geral, este estudo espera contribuir para a atualização das atuais práticas 

de avaliações destes empreendimentos, de modo a permitir o desenvolvimento dos negócios 

em harmonia com o meio ambiente e com a sociedade presente e futura. 

Após estas análises, estudos e reflexões infere-se que os custos da sustentabilidade 

global poderiam, até de certa forma, serem equiparados aos investimentos feitos em seguros; 

paga-se hoje, para se prevenir dos riscos de um futuro incerto. 

 

7.2 - Limitações deste trabalho 

 

Ressalva-se que embora o estudo de caso trate de um projeto fundamentado em bases 

reais, o mesmo trata de uma pequena e simplificada instalação. Os exemplos da metodologia 

foram executados com hipóteses reducionistas, de forma a contribuir com os objetivos 

didáticos para demonstrar o trabalho. É de se esperar que para projetos maiores, de maior 

importância e mais complexos, mais detalhes deveriam ser considerados na APSE. 

Por se tratar de uma avaliação elaborada somente pelo autor, sem uma equipe 

multidisciplinar, não foram levadas em consideração exames mais abrangentes dos itens 

verificados. 

Como as avaliações dos aspectos ambientais e sociais são “qualitativas”, nestes 

“julgamentos de valores” utilizados nestas análises (EIA / APR / APSE), é possível que haja 

subjetividade nos índices apresentados. Tais limitações também são citadas por diversos 

autores como; CANTER (1996); SANCHEZ (2008); LEOPOLD et al (1971); os quais 

abordam estes temas e estudos de diversas formas.  

A APSE está sujeita a subjetividade (na avaliação dos aspectos ambientais e sociais) e 

requer na sua aplicação profissionais capacitados e conhecedores das premissas de 

sustentabilidade, bem como dos aspectos relacionados às instalações. Embora a APSE esteja 

sujeita a subjetividade nas avaliações dos aspectos ambientais e sociais, ela vale-se de 

critérios semelhantes aos de avaliações qualitativas utilizadas nas análises de riscos e nos 

estudos ambientais. Nesse sentido os seus resultados podem ser validados, tal como os das 

Análises de Riscos e do EIA, por serem métodos equivalentes e consolidados. Mas mesmo 
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que estas avaliações já sejam utilizadas em estudos similares, os seus índices devem ser 

analisados com cautela. 

A lista de verificação não tem a pretensão de ser uma lista definitiva e também deverá 

ser complementada durante as análises dos projetos, nesses casos, a análise irá depender da 

capacidade analítica e do conhecimento de seus condutores. 

A APSE naturalmente requer reavaliações, tanto na atualização e complementação das 

premissas de sustentabilidade, como também na qualificação dos que a conduzem. Pois os 

resultados da APSE dependem do conhecimento de seus executores, bem como das premissas 

adotadas. 

Com a APSE é possível identificar entre as opções disponíveis, qual seria a que teria 

os melhores índices de sustentabilidade globais. Entretanto, não se sabe a “classificação desta 

opção mais sustentável”, pois não há um “padrão de referência” a ser alcançado na indústria 

do petróleo. Porém, considerando que estes tipos de instalações e empreendimentos, por mais 

semelhantes que sejam, dificilmente terão todas as suas características e parâmetros em 

condições de igualdade para que uma comparação justa e sem distorções seja feita. Na 

indústria do petróleo, cada empreendimento têm suas prioridades e características específicas 

como: situação econômica, recursos disponíveis, questões estratégicas, questões 

emergenciais, questões culturais, leis e normas locais, prioridades regionais, insumos e 

matérias primas disponíveis, condições atmosféricas da região, quadro social, etc. Desta 

forma, o que se sugere é que este assunto seja discutido em trabalhos futuros. 

 

7.3 - Sugestões para estudos futuros 

 

Como sugestão para futuros estudos de sustentabilidade das instalações de petróleo 

pode-se sugerir alguns temas: 

 Critérios para o incremento da sustentabilidade nas especificações de materiais 

e de equipamentos típicos das instalações de petróleo; 

 Análise da demanda energética  na fabricação de produtos em geral;  
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 Análise crítica sob o ponto de vista da sustentabilidade das 

especificações/padronizações utilizadas nos equipamentos e materiais típicos 

utilizados nas instalações de petróleo; 

 Elaboração de matrizes de materialidade ou  testes de materialidade voltadas 

para avaliar a significância de especificações e aspectos técnicos das 

instalações em relação a sustentabilidade; 

 Estudo de “parâmetros de sustentabilidade de referência”relacionados às 

instalações de petróleo; 

 

 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                          Capítulo 4: Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VIII 
Referências Bibliográficas 

 

 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                           Capítulo 8 - Referências  
Bibliográficas 

José Marcos Leite Pacheco     Página 137 
 

 

8. Referências Bibliográficas 

 

AFFONSO, F. L. Metodologia para implantação de sistema de gestão ambiental em serviços 
de engenharia para empreendimentos petrolíferos: um estudo de caso. Dissertação (Mestrado 
em Ciências em Planejamento Energético) Coordenação de Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 2001. 54f. 

 

AMARAL, S. P., Estabelecimento de indicadores e modelo de relatório de sustentabilidade 
ambiental, social e econômica: uma proposta para a indústria de petróleo brasileira, Rio de 
Janeiro, 2003. 

 

ALMEIDA, F. Experiências empresariais em sustentabilidade: avanços, dificuldades e 
motivações de gestores e empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

ALMEIDA et al. Diretrizes de sustentabilidade para as atividades de exploração e produção 
da Petrobras na Amazônia. Disponível em:. < 
http://www.hotsitespetrobras.com.br/diretrizes/index.html >. Acesso em 2010. 

 

ALMEIDA, M.F.L. Sustentabilidade corporativa, inovação tecnológica e planejamento 
adaptativo: dos princípios à ação. Tese (Doutor em Engenharia Industrial), Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2006. 259f. 

 

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS). Guidance notes for the application of 
ergonomics to marine systems, 2003. 

 

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API); INTERNATIONAL PETROLEUM 
INDUSTRY ENVIRONMENTAL CONSERVATION ASSOCIATION (IPIECA). Oil and 
gas industry guidance on voluntary sustainability reporting. 2010. 

Disponível em:.< http://www.ipieca.org/library?page=1>. Acesso em 2011. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) F 1166. Standard 
practice for human engineering design for marine systems, equipment, and facilities, 2007. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma ABNT NBR ISO 9004. 
Gestão para o sucesso sustentado de uma organização – uma abordagem da gestão da 
qualidade, 2010. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma ABNT NBR ISO 14001. 
Sistemas da gestão ambiental – requisitos com orientações para uso, 2005. 

 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                           Capítulo 8 - Referências  
Bibliográficas 

José Marcos Leite Pacheco     Página 138 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma ABNT NBR ISO 14031. 
Gestão ambiental - avaliação de desempenho ambiental, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma ABNT NBR ISO 14064. 
Gases de efeito estufa, 2007. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma ABNT NBR ISO 16001. 
Responsabilidade social - sistema da gestão – requisitos, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Norma ABNT NBR ISO 26000. 
Diretrizes sobre responsabilidade social, 2010. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NORMA ABNT NBR ISO 
50001. Sistemas de gestão da energia, 2011. 

 

BARACHO, A S B. Gerenciamento da sustentabilidade do projeto como processo auxiliar de 
planejamento e execução, Artigo retirado do site do IETEC. Disponível em: < 
http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/662 >. Acesso em 2010. 

 

BELLEN, H.M.V. Indicadores de sustentabilidade. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2007.  

 

BRADLEY, A.S.; HARTOG, J.J. Sustainable development – how to assess your 
contribution?, paper SPE 46878, Shell International Exploration and Production B.V, 
Caracas, Venezuela, 1998. 

 

BRASIL. Casa Civil da Presidência da República. Lei 12.305. Política nacional de resíduos 
sólidos, Brasília, 2010. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução no 237, 19 de 
dezembro de 1997. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução no 430, 13 de maio 
de 2011. 

 

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Lei 10.295. Política nacional de conservação e uso 
racional de energia. Brasília, 2001. 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de aplicação da norma regulamentadora 
Nº 17, 2002. 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma regulamentadora Nº 17, 2007. 

 

BRITISH PETROLEUM (BP). Sustainability review, 2011. Disponível em: < 
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=3311&contentId=7066754>. Acesso em 
2011. 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                           Capítulo 8 - Referências  
Bibliográficas 

José Marcos Leite Pacheco     Página 139 
 

 

BRITISH STANDARD (BS). BS 8800. Guia para sistemas de gestão de saúde e segurança 
industrial. British Standard, 64p, 1996.  

 

BROWN, A.S. Conflict on the green. ASME/Autodesk sustainability survey. Mechanical 
Engineering, v.131, n.3, p.42-45, 2009.  

 

CANTER, L. W. Environmental impact assessment. 2. ed. New York: Mc-Graw-Hill, 1996. 

 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO(CMMAD). 
Nosso futuro comum, Rio de Janeiro: Ed. Fund. Getúlio Vargas; 1988. 

 

DOW JONES SUSTAINABILITY GROUP INDEXES. 1999. Disponível em:< 
http://www.sustainability-indexes.com >. Acesso em 2010. 

 

DUARTE et al. A integração da ergonomia ao projeto de plataformas offshore. v.6, 
PETROBRAS/COPPE/ UFRJ, Rio de Janeiro, 150f, 2009.  

 

ELKINGTON, J. The triple bottom line: implications for the oil industry. Oil & Gas Journal, 
v.97, i.50, p.139-144, jan. 1999.  

 

ELKINGTON, J. Governance for sustainabilit,. Paper 8th International Conference on 
Corporate Governance and Board Leadership. v.14, n.6, UK: Blackwell Publishing Ltd., 
p.523-529, 2006.  

 

EFFICIENCY VALUATION ORGANIZATION (EVO). Protocolo internacional de medição 
e verificação do desempenho energético (PIMVP). v.I,, 2011. Disponível em:< 
http://www.evo-world.org/>. Acesso em 2011. 

 

FERREIRA, I.H.F. Gestão do risco industrial numa central termoeléctrica de ciclo 
combinado. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial) – Instituto Superior 
Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa. 2008. 97f. 

 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI). Conjunto de Protocolos de Indicadores. 
Disponível em: < 
http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/PortugueseLanguagePage.htm >. Acesso 
em 2010. 

 

GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL (GBCB). LEED. Disponível em: < 
http://www.gbcbrasil.org.br/?p=home >. Acesso em 2012. 

 

HADDAD et al. Conservação de energia: eficiência energética de equipamentos e instalações. 
3 ed. Itajubá: FUPAI, 2006. 

 

HORST, S. et al. LEED; Reference guide for Green building design and construction, 2009.  



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                           Capítulo 8 - Referências  
Bibliográficas 

José Marcos Leite Pacheco     Página 140 
 

 

KAMOGAWA, L. F.O. Crescimento econômico, uso dos recursos naturais e degradação 
ambiental: uma aplicação do modelo EKC no Brasil, 2003. 

 

IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção, 2. ed., São Paulo: Edgar. Blücher, 2005. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 14040. 
Environmental management – Life cycle assessment – principles and framework, 2006. 

 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 23045. 
Building environment design – Guidelines to assess energy efficiency of new buildings; 2008. 

 

LEOPOLD, L.B. et. al. A procedure for evaluating environmental impact. U.S.Department of 
Interior. Geological Survey Circular, v.645, Washington, 1971. 

 

LOMARDO, L. L. B. Eficiência Energética nos Edifícios e Sustentabilidade no Ambiente 
Construído. PROCEL, UFAL, Rio de Janeiro, agosto, 44p. 2011.  

 

MARIANO, J.B. Impactos ambientais do refino de petróleo. Dissertação (Mestre em Ciências 
em Planejamento Energético) COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2001. 289f. 

 

MARIANO, J.B. Proposta de metodologia de avaliação integrada de riscos e impactos 
ambientais para estudos de avaliação ambiental estratégica do setor de petróleo e gás natural 
em áreas offshore. Tese (Doutor em Ciências em Planejamento Energético) COPPE, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 295f. 

 

NOVAES et al. Proposta revisada de critérios e indicadores de elegibilidade para avaliação de 
projetos candidatos ao mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL.). Centro de Estudos 
Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Ministério do Meio Ambiente, 
2002. 

 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADVISORY SERVICES  (OHSAS). OHSAS 
18001. Occupational health and safety management systems – requirements, 2007. 

 

PACHECO, J.M.L.; SANTOS, A.; FERNANDES, W.E.Jr. Metodologia proposta para 
análise de sustentabilidade em projetos de instalações de petróleo. In: 4th Latin American 
Conference on Process Safety, Rio de Janeiro, 2012. 

 

PACHECO, J.M.L.; SANTOS, A.; FERNANDES, W.E.Jr. Análise de sustentabilidade em  
instalações de produção de  petróleo. In: Rio Oil & Gás Conference, Rio de Janeiro, 2012. 

 

PEREIRA, J.R.B. Comunicação dos indicadores de sustentabilidade ambiental das indústrias 
químicas e petroquímicas por meio da global reporting initiative – GRI. Dissertação 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                           Capítulo 8 - Referências  
Bibliográficas 

José Marcos Leite Pacheco     Página 141 
 

(Mestrado em Gestão Integrada em Saúde do trabalho e Meio Ambiente) Centro Universitário 
do SENAC, São Paulo, 2007. 49f. 

 

PETROBRAS. Critérios para eficiência energética em projetos industriais, norma N-2894, 
2008. 

 

PETROBRAS. Relatório de sustentabilidade, 2009. Disponível em: < 
http://www.petrobras.com.br/rs2009/pt/home/ >. Acesso em 2010. 

 

PETROBRAS. Relatório de sustentabilidade, 2010. Disponível em: < 
http://www.petrobras.com.br/rs2010/pt/ >.Acesso em 2011. 

 

PMBOK®, Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 3 ed., 
Project Management Institute (PMI), 2004. 

 

PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.  

Disponível em: <http://www.pnud.org.br/milenio/index.php>. Acesso em 2011. 

 

PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PROCEL / CONPET). Disponível em: < 
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbeselo.asp > Acesso em 2012. 

 

REZA et al. Plano diretor de dutos de São Paulo. RIMA, 2007. 

 

SANCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2008. 

 

SENNE JÚNIOR, M. Abordagem sistemática para avaliação de riscos de acidentes em 
instalações de processamento químico e nuclear. Tese (Doutor em Engenharia Química), 
Universidade Estadual de Campinas, 2003. 236f. 

 

SHELL. Relatório de sustentabilidade, 2008. Disponível em: < 
http://reports.shell.com/sustainability-report/2010/servicepages/previous/files/portuguese-_sus 
_report08_lowres.pdf > Acesso em 2011. 

 

SILVA, R. A.; COSTA, R. R. S. Indicadores ambientais: um estudo das práticas que os 
impactam em companhias de petróleo. Revista Gestão Industrial, v. 05, n.04, p.98-114, 2009.  

 

SLOVIC, P. Perception of Risk. Science, New Series, v. 236, No. 4799, p. 280-285,1987.  

 

SOUZA, J.F.; SARMENTO, R. Sistema de avaliação do desempenho ambiental de atividades 
petrolíferas. In: 2o Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo & Gás, Rio de Janeiro, 2003. 

Disponível em:  < http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/2/6013.pdf >. Acesso em 2011. 

 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                           Capítulo 8 - Referências  
Bibliográficas 

José Marcos Leite Pacheco     Página 142 
 

TAYRA, F.; RIBEIRO H. Modelos de Indicadores de Sustentabilidade: síntese e avaliação 
crítica das principais experiências. Saúde e Sociedade v.15, n.1, jan-abr, p.84-95, 2006.  

 

TRIGUEIRO, A. Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta em 
transformação. São Paulo: Globo, 2005. 

 

VARGAS, R. V.; Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 5 ed. 
Rio de Janeiro: Brasport, 2003. 

 

VIEIRA, T.M.P.; LIMA, G.B.A.; BARROS, S.R.S. Indicadores de sustentabilidade para a 
indústria do petróleo: uma análise comparativa. In: Congresso Nacional de Excelência em 
Gestão, 08, Niterói, 2008.  

 

VINHA, V.; LUSTOSA, M.C.; MAY, P.H. Economia do meio ambiente: teoria e prática. 6 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 

 

WATERFALL, K. Sustainable technology-E&P steps up to challenge. In: SPE International 
Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gás Exploration and Production, 
Kuala Lumpur. Paper SPE 73969. 2002. 

 

WCED, Our common Future; Chapter 7: Energy: Choices for Environment and Development; 
1987. Disponível em: < http://www.un-documents.net/ocf-07.htm >. Acesso em 2010. 

 

WORLD BANK. Environmental assessment sourcebook. Environment Department. 
Technical Papers, Series, numbers 139, 140, and 154. Report no. 34068.. 2002. 

 

 

 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                          Capítulo 4: Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IX 
Anexos 

 

 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                                            Capítulo 9 – Anexos 
 
 

José Marcos Leite Pacheco     Página 144 
 

 

9. Anexos 

 

Anexo I - Decreto 7.390, Política Nacional sobre Mudança do Clima - 

PNMC  (D.O. 10/12/2010) 1* 

 

Administrativo. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 

2009, que institui a POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA - 

PNMC, e dá outras providências. 

 

Atualizado(a) até: 07 de janeiro de 2011 

Última atualização: Não houve. 

 

Decreto 7.343/2010 (Lei 12.114/2009. Regulamento. Fundo Nacional sobre Mudança 

do Clima - FNMC). 

Lei 12.114/2009 (Fundo Nacional sobre Mudança do Clima – FNMC). 

Lei 12.187/2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC). 

Decreto 6.263/2007 (Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima - CIM). 

 

 

 

ARTIGOS 

(Arts. - 1º - 2º - 3º - 4º - 5º - 6º - 7º - 8º - 9º - 10 - 11 - 12) 

                                                      
1* Este anexo foi citado no item 3.5 deste trabalho. 
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O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 6º, 11 e 12 da Lei 12.187, de 29/12/2009, 

Decreta: 

 

Art. 1º - Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e 

programas governamentais deverão, sempre que for aplicável, compatibilizar-se com os 

princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

Parágrafo único - Os programas e ações do Governo Federal que integram o Plano 

Plurianual deverão observar o previsto no «caput». 

Art. 2º - O Plano Nacional sobre Mudança do Clima será integrado pelos planos de 

ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas e pelos planos setoriais de 

mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, de que tratam, respectivamente, os arts. 6º e 

11 da Lei 12.187, de 2009. 

§ 1º - As revisões do Plano Nacional sobre Mudança do Clima ocorrerão previamente 

à elaboração dos Planos Plurianuais e as revisões dos planos setoriais e dos destinados à 

proteção dos biomas em períodos regulares não superiores a dois anos. 

§ 2º - As revisões do Plano Nacional sobre Mudança do Clima e a elaboração dos 

planos setoriais tomarão por base a Segunda Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com foco no Segundo Inventário 

Brasileiro de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de 

Efeito Estufa Não controlados pelo Protocolo de Montreal ou a edição mais recente à época 

das revisões. 

Art. 3º - Para efeito da presente regulamentação, são considerados os seguintes planos 

de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas e planos setoriais de 

mitigação e de adaptação às mudanças climáticas: 

I - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal - 

PPCDAm; 
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II - Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no 

Cerrado - PPCerrado; 

III - Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE; 

IV - Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na 

Agricultura; e 

V - Plano de Redução de Emissões da Siderurgia. 

Art. 4º - Os planos setoriais de que trata o parágrafo único do art. 11 da Lei 12.187, de 

2009, não relacionados no art. 3º, serão elaborados até 15 de dezembro de 2011, com o 

seguinte conteúdo mínimo: 

I - meta de redução de emissões em 2020, incluindo metas gradativas com intervalo 

máximo de três anos; 

II - ações a serem implementadas; 

III - definição de indicadores para o monitoramento e avaliação de sua efetividade; 

IV - proposta de instrumentos de regulação e incentivo para implementação do 

respectivo Plano; e 

V - estudos setoriais de competitividade com estimativa de custos e impactos. 

§ 1º - A elaboração dos Planos setoriais deverá contar com amplo processo de consulta 

pública aos setores interessados, em especial a representação das atividades econômicas 

diretamente afetadas. 

§ 2º - As metas setoriais deverão ser expressas em percentuais de redução das 

emissões em relação a 2020. 

§ 3º - As metas setoriais poderão ser utilizadas como parâmetros para o 

estabelecimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - MBRE de que trata o art. 

9º da Lei 12.187, de 2009. 

Art. 5º - A projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de 

2020 de que trata o parágrafo único do art. 12 da Lei 12.187, de 2009, é de 3.236 milhões 

tonCO2eq de acordo com detalhamento metodológico descrito no Anexo deste Decreto, 

composta pelas projeções para os seguintes setores: 
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I - Mudança de Uso da Terra: 1.404 milhões de tonCO2eq; 

II - Energia: 868 milhões de tonCO2eq; 

III - Agropecuária: 730 milhões de tonCO2eq; e 

IV - Processos Industriais e Tratamento de Resíduos: 234 milhões de tonCO2eq. 

Art. 6º - Para alcançar o compromisso nacional voluntário de que trata o art. 12 da Lei 

12.187, de 2009, serão implementadas ações que almejem reduzir entre 1.168 milhões de 

tonCO2eq e 1.259 milhões de tonCO2eq do total das emissões estimadas no art. 5º. 

§ 1º - Para cumprimento do disposto no «caput», serão inicialmente consideradas as 

seguintes ações contidas nos planos referidos no art. 3º deste Decreto: 

I - redução de oitenta por cento dos índices anuais de desmatamento na Amazônia 

Legal em relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005; 

II - redução de quarenta por cento dos índices anuais de desmatamento no Bioma 

Cerrado em relação à média verificada entre os anos de 1999 a 2008; 

III - expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas renováveis, 

notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da oferta de 

biocombustíveis, e incremento da eficiência energética; 

IV - recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas; 

V - ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 4 milhões de 

hectares; 

VI - expansão da prática de plantio direto na palha em 8 milhões de hectares; 

VII - expansão da fixação biológica de nitrogênio em 5,5 milhões de hectares de áreas 

de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes nitrogenados; 

VIII - expansão do plantio de florestas em 3 milhões de hectares; 

IX - ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de m3 de dejetos 

de animais; e 

X - incremento da utilização na siderurgia do carvão vegetal originário de florestas 

plantadas e melhoria na eficiência do processo de carbonização. 
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§ 2º - Outras ações de mitigação, que contribuam para o alcance do compromisso 

nacional voluntário previsto no «caput» deste artigo, serão definidas nos planos de que tratam 

os arts. 6º e 11 da Lei 12.187, de 2009, e em outros planos e programas governamentais. 

§ 3º - As ações de que trata este artigo serão implementadas de maneira coordenada e 

cooperativa pelos órgãos governamentais, devendo ser revisadas e ajustadas sempre que for 

necessário para o alcance dos objetivos finais pretendidos, observado o disposto nos §§ 1º e 2º 

do art. 2º. 

§ 4º - As ações referidas neste artigo poderão ser implementadas inclusive por meio do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou de outros mecanismos no âmbito da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 

Art. 7º - O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima instituído pelo Decreto 

6.263, de 21 de novembro de 2007, fará a coordenação geral das ações de que trata o art. 6º, 

no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. 

Decreto 6.263/2007 (Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima - CIM). 

Art. 8º - A implementação das ações de trata o art. 6º será acompanhada pelo Fórum 

Brasileiro de Mudanças Climáticas, por meio de representantes dos setores que o compõem. 

Art. 9º - Na elaboração dos planos plurianuais e Leis Orçamentárias Anuais, o Poder 

Executivo Federal deverá formular proposta de programas e ações que contemplem o disposto 

neste Decreto, sendo os ajustes aos programas e ações realizados nos prazos normais de 

elaboração das leis orçamentárias e de revisão do plano plurianual. 

Art. 10 - Deverão ser adotadas metodologias e mecanismos apropriados para aferir o 

cumprimento do compromisso mencionado no art. 6º. 

Art. 11 - Para fins de acompanhamento do cumprimento do previsto nos arts. 5º e 6º 

deste Decreto, serão publicadas, a partir de 2012, estimativas anuais de emissões de gases de 

efeito estufa no Brasil em formato apropriado para facilitar o entendimento por parte dos 

segmentos da sociedade interessados. 

Parágrafo único - O Ministério da Ciência e Tecnologia coordenará grupo de trabalho 

responsável por elaborar as estimativas de que trata o «caput» deste artigo, bem como por 

aprimorar a metodologia de cálculo da projeção de emissões e, sempre que necessário, propor 

a revisão deste Decreto. 
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Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 09/12/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da 

Silva - Guido Mantega - Wagner Gonçalves Rossi - Miguel Jorge - Márcio Pereira 

Zimmermann - Sergio Machado Rezende - Izabella Mônica Vieira Teixeira 
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Anexo II -  Premissas, aspectos e indicadores de sustentabilidade de 

empreendimentos relacionados às instalações de superfície para produção 

de petróleo 

 

A Tabela 9.1 complementa com exemplos os itens que não foram abordados pelo estudo 

de caso. Esta tabela tem um objetivo didático, na qual o autor cita exemplos de situações em 

que poderão ser aplicadas as ações pró-sustentabilidade ( “AS’s” ) para o incremento da 

sustentabilidade nestes empreendimentos. A Tabela 9.1 é uma montagem das Tabelas 4.6, 4.7, 

4.8 e 4.9 da seção 4.11. A coletânea das referências  que ajudaram na construção da Tabela 

9.1 são as mesmas utilizadas nas tabelas supra citadas da seção 4.11. 

 

Tabela 9.1. Exemplos de “AS” para instalações de petróleo (Fonte: pelo autor) 

Grupo e 
Subgrupo 

Aspectos, indicadores e premissas de 
Sustentabilidade em Instalações de 

Superfície para produção de petróleo 

Ações  pró-Sustentabilidade -AS 
(Exemplos) 

Grupo - 
EE 

EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA 

Subgrupo 
- EE1 

EE1 - NORMAS, PROCEDIMENTOS, DIRETRIZES GERAIS E 
LEGISLAÇÃO: 

EE1.1 Lei nº 10.295, de 2001, - estabelecer 
NÍVEIS MÁXIMOS de CONSUMO 
específico de ENERGIA ELÉTRICA  ou  
NÍVEIS MÍNIMOS de EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA de equipamentos 

Selecionar especificações de 
equipamentos com os melhores 
índices de rendimento energético. 

EE1.2 Portaria Interministerial No 553  (MME-
MCT-MDIC), todos os MOTORES 
ELÉTRICOS  TRIFÁSICOS DE 
INDUÇÃO DE TENSÃO nominal menor 
que 1.000 V, produzidos (revitalizados) e 
importados no Brasil, devem ser de ALTO 
RENDIMENTO atendendo aos níveis 
mínimos de rendimento nominal 
estabelecidos na tabela 1 (conforme tabela 
da Portaria). Análise dos níveis mínimos 
de eficiência energética de motores 
elétricos de indução é a adoção pela 
ABNT da norma técnica internacional IEC 
60034-30 que estabelece os códigos IE 

Verificar a especificação dos motores 
elétricos, de modo que atendam os 
requisitos de alto rendimento 
estabelecidos pela Portaria 
Interministerial No 553  (MME-
MCT-MDIC). 
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(International Energy-efficiency Class) 
Preminum (IE3) e Super-Premium 
(IE4), além do código IE Alto desempenho 
(IE2) para classificação da eficiência 
energética de motores elétricos de indução 
de tensão nominal até 1.000 V 

EE1.3 Especificação de PRODUTOS 
ETIQUETADOS com o SELO DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (relativos 
ao Programa Brasileiro de Etiquetagem – 
PBE: PROCEL / CONPET) que 
apresentam o melhor desempenho 
energético em sua categoria. 
(Para os equipamentos elétricos 
domésticos etiquetados é concedido 
anualmente o Selo Procel. Para aparelhos 
domésticos a gás é concedido o Selo 
Conpet) 

Sempre que possível, selecionar e 
especificar no projeto equipamentos 
com melhores índices de rendimento 
energético. 

Subgrupo 
- EE2 

EE2 - DIRETRIZES  CORPORATIVAS  (metas, políticas da empresa): 

EE2.1 O uso EQUIPAMENTOS DINÂMICOS 
DE MAIOR PORTE  deve ser 
privilegiado quando o processo é estável, 
em oposição a um maior número de 
equipamentos menores. 

Nos processos estáveis e quando as 
condições operacionais permitirem, 
dar preferência para a especificação 
aos equipamentos de maior porte em 
relação a outros de menor porte. 

EE2.2  Especificação de motores de alta 
eficiência - substituição de motores 
elétricos trifásicos, de indução, de baixa 
tensão, fabricados até o ano de 2000 e com 
potência maior, ou igual, a 15 KW,  sem 
necessidade de modificações nas bases dos 
motores e com priorização de substituição 
os de baixo desempenho  e dos motores 
com elevada taxa de falhas  

Nas ampliações de sistemas atentar 
para a possibilidade de substituição 
de motores elétricos de baixo 
desempenho e com elevadas taxas de 
falhas. 

EE2.3 Motores trifásicos de indução aplicados 
nos cabeçotes de bombeio por cavidades 
progressivas-BCPs, com instalação de 
conversores de frequência 

Instalação de conversores de 
frequência em sistemas de cabeçotes 
de bombeio ou em outros sistemas 
em que hajam variações das vazões 
no processo. 

EE2.4 Na seleção do acionador, do ponto de vista 
exclusivo da eficiência do equipamento, 
deve ser PRIVILEGIADO o uso  de 
MOTORES ELÉTRICOS, em 
comparação às turbinas a vapor, motores 
de combustão interna e turbinas a gás, 
quando em ciclo simples.  Sob o mesmo 
ponto de vista, deve ser privilegiado o uso 
de motores a combustão interna em 

Onde aplicável, dar preferência para 
motores elétricos de alto rendimento 
em relação a outros tipos de 
acionamento como: turbinas a vapor, 
motores de combustão.  
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comparação às turbinas a gás, quando em 
ciclo simples e em faixas de potência 
aplicáveis a ambos. 

EE2.5 Autosuficiência energética  do 
empreendimento 

Onde conveniente, privilegiar a 
autossuficiência energética do 
empreendimento. 

EE2.6 Pesquisa e desenvolvimento (testes de 
novos equipamentos e/ou  sistemas com 
alta ecoeficiência) 

Atentar para as oportunidades de 
pesquisa e de atualizações de 
padronizações com o objetivo de 
adotar ou desenvolver pesquisa de 
equipamentos com melhores índices 
de eficiência. 

EE2.7 Os projetos de elétrica e instrumentação 
devem prever a instalação de medidores 
de potência demandada, consumo de 
energia por unidade de volume 
(instantâneo e médio) e eficiência dos 
sistemas de bombeio. 

Onde favorável, projetar instalação 
com medidores de potência 
demandada, consumo de energia por 
unidade de volume (instantâneo e 
médio) e eficiência dos sistemas de 
bombeio estratégicos.  

EE2.8 Em  necessidade de aquecimento de 
produto antes do bombeio, deve ser 
considerada a UTILIZAÇÃO DE 
SOBRAS ENERGÉTICAS DOS 
PROCESSOS da unidade (gases de 
exaustão de turbinas, vapor de baixa 
pressão, etc.) e, na ausência destes, fontes 
de energia renovável (solar). Avaliação da 
Integração Energética Interna e Externa ao 
Projeto.  

O aquecimento de produto antes do 
bombeio, deve ser considerada a 
UTILIZAÇÃO DE SOBRAS 
ENERGÉTICAS DOS PROCESSOS 
nos sistemas em que sejam favoráveis 
e relevantes os ganhos energéticos e 
operacionais com a redução da 
viscosidade do fluido bombeado. Ex:  
analisar a disponibilidade e o custo 
das diversas fontes energéticas 
existentes dentro e fora do projeto, 
tais como vapor, energia elétrica, 
combustíveis em geral e correntes de 
alta entalpia. 

EE2.9 Avaliação da INTEGRAÇÃO 
ENERGÉTICA INTERNA e 
EXTERNA ao projeto.  

No projeto das instalações avaliar a 
integração energética interna e 
externa. Avaliar o custo, as emissões, 
a disponibilidade, o uso de sistemas 
híbridos de geração de energia. Levar 
em conta o incremento e uso 
alternativo de energias renováveis 
nos processos. Ex:  analisar a 
disponibilidade e o custo das diversas 
fontes energéticas existentes dentro e 
fora do projeto, tais como vapor, 
energia elétrica, combustíveis em 
geral e correntes de alta entalpia. 

Subgrupo 
- EE3 

EE3 – Energia  ELÉTRICA: 

EE3.1 MEDIÇÃO DO CONSUMO e Projetar sistemas de medição de 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                                            Capítulo 9 – Anexos 
 
 

José Marcos Leite Pacheco     Página 153 
 

GERAÇÃO DE ENERGIA  nas ÁREAS  
DE MAIOR CONSUMO e 
ESTRATÉGICAS 

energia fornecida pelos equipamentos 
e sistemas mais representativos e 
estratégicos. 

EE3.2 LISTA DE EQUIPAMENTOS / 
SISTEMAS PRINCIPAIS  ou  
PRIORITÁRIOS EM RELAÇÃO A 
ECOEFICIÊNCIA, visando  priorização 
no Plano de  inspeção / manutenção 
preventiva e /ou preditiva, visando 
monitoramento do consumo energético  

Projetar sistema de acompanhamento 
de consumo  e  controle dos 
principais equipamentos 
consumidores de energia, de modo 
que operem dentro da faixa de melhor 
rendimento do equipamento. 

EE3.3 Prever no plano de inspeção de 
equipamentos (ex. colocação de 
cupons/instrumentos de 
MONITORAMENTO) 

Projetar sistemas para o 
monitoramento de equipamentos 
estratégicos ou com relevante 
demanda energética de modo a 
permitir a manutenção preditiva 
destes sistemas. 

EE3.4 Adotar, sempre que possível e 
economicamente viável, VARIADORES 
de VELOCIDADE ELETRÔNICOS ou 
HIDRODINÂMICOS para 
CONTROLE de CAPACIDADE DO 
EQUIPAMENTO acionado. Para os 
casos onde há a expectativa de mudanças 
constantes nas variáveis de processo, 
devem ser dotados de variadores de 
velocidade eletrônicos ou hidrodinâmicos. 
Em caso de processos estáveis, os motores 
são providos de  “soft start”ou 
acoplamento hidráulico. 

Atentar para a viabilidade de 
instalações com variadores de 
velocidade eletrônicos ou 
hidrodinâmicos para controle de 
capacidade do equipamento acionado 
onde aplicável. 

EE3.5 ENERGIA EXTERNA (comprada);  
Quando a unidade industrial for 
alimentada por meio do sistema elétrico 
externo, deve-se ADOTAR A MAIOR 
TENSÃO DISPONIBILIZADA pela 
concessionária compatível com os valores 
de demanda da unidade 

Na compra de energia, avaliar a 
adoção da maior tensão 
disponibilizada pela concessionária, e 
que seja compatível com os valores 
de demanda da unidade 

EE3.6 Nas unidades industriais com potencial de 
GERAÇÃO PRÓPRIA, deve-se 
observar, na ESCOLHA DA FONTE 
ENERGÉTICA a ser utilizada, aquelas 
que lhes confiram melhor desempenho, 
sem prejuízo do aspecto ambiental. Devem 
ser priorizadas as opções de geração a 
partir de sobras energéticas dos processos. 
Quando aplicável, considerar o uso de 
energias renováveis e LIMPAS 

Nas oportunidades de projeto de 
instalações que necessitem de 
geração de energia própria, atentar 
para a escolha da fonte de energia em 
relação aos aspectos de 
sustentabilidade global (econômico, 
ambiental e social) 

EE3.7 As SUBESTAÇÕES devem ser 
posicionadas o mais próximo do 

Onde aplicável e seguro, as 
subestações devem estar posicionadas 
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CENTRO DE GRAVIDADE DAS 
CARGAS. 

o mais próximo possível do centro de 
gravidade das cargas. 

EE3.8 O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO a ser 
considerado deve ser o que conduzir a 
MENOR PERDA DE ENERGIA com 
alimentadores, devendo ser os mesmos, os 
mais curtos possíveis para minimizar as 
perdas por efeito Joule 

Projetar sistemas de distribuição de 
energia com a menor perda de 
energia possível, desde que não haja 
prejuízo na segurança das instalações.

EE3.9 As TENSÕES DE DISTRIBUIÇÃO E 
DE UTILIZAÇÃO DEVEM SER 
CONSIDERADAS AS MAIORES 
DENTRE AS TENSÕES recomendáveis 
para a carga a ser atendida, visando 
minimizar as perdas por dissipação 
térmica. No entanto, devem-se considerar 
os impactos nos custos de implantação, 
operação e manutenção 

No projeto, as tensões de distribuição 
e de utilização devem ser 
consideradas as maiores dentre as 
tensões recomendáveis para a carga a 
ser atendida, visando a minimização 
das perdas térmicas, desde que seja 
viável economicamente. 

EE3.10 Os CENTROS de CONTROLE de 
MOTORES devem possuir dispositivos 
sensores de corrente de forma que se 
possa conhecer em tempo real os 
parâmetros de operação dos motores e 
desta forma propiciar um controle preciso 
de processo e da procura do ponto de 
maior rendimento 

Projetar Centros de Controle de 
Motores (CCM) com dispositivos de 
sensores de corrente, de forma a 
possibilitar a medição dos parâmetros 
de operação dos motores e propiciar o 
controle de processo, de modo  
permitir a busca do ponto de maior 
rendimento. 

EE3.11 Sistemas de CORREÇÃO de FATOR 
DE POTÊNCIA devem ser 
preferencialmente AUTOMÁTICOS e 
localizados o mais próximo possível das 
cargas.  

Nas modificações das instalações, 
verificar a necessidade de correção do 
fator de potência considerando as 
novas cargas evitando penalizações 
da concessionária de fornecimento de 
energia. 

EE3.12 Quando dois ou mais 
TRANSFORMADORES alimentarem 
uma instalação, deve-se AJUSTAR A 
OPERAÇÃO DOS MESMOS, deixando 
um ou mais transformadores fora de 
operação em função da demanda, evitando 
operação em baixa carga, desde que esse 
critério não entre em conflito com a 
confiabilidade operacional do projeto 

No projeto, observar quando dois ou 
mais transformadores alimentarem 
uma instalação, de modo a ajustar a 
operação dos mesmos, deixando um 
ou mais transformadores fora de 
operação em função da demanda. 
Evitar operação em baixa carga, 
desde que não haja conflito na 
confiabilidade operacional. 

EE3.13 Devem ser especificadas as lâmpadas 
apropriadas para o ambiente, dentre elas, o 
conjunto LÂMPADA-LUMINÁRIA com 
melhores índices de EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA e de ECOEFICIÊNCIA. 
Selecionar reatores que possuam o maior 
rendimento e maior fator de potência. 
Selecionar o conjunto lâmpada-reator de 

Avaliar no projeto alternativa de uso 
de iluminação com lâmpadas mais 
ecoeficientes, desde que não haja 
conflito com a segurança operacional.
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modo a minimizar a geração de 
harmônicos, que podem prejudicar o 
funcionamento de outros equipamentos. 

EE3.14 Os projetos industriais devem considerar o 
maior uso possível da LUZ NATURAL 
(sem prejuízo do conforto térmico) 

Verificar aproveitamento da luz 
natural nos ambientes desde que não 
prejudique o conforto térmico no 
local. 

EE3.15 Verificar a GERAÇÃO de 
HARMÔNICOS devido a cargas não 
lineares. 

Verificar a necessidade de instalar 
filtros de harmônicos ou modificar o 
projeto do equipamento gerador de 
harmônicos (ex: conversor de 
frequência) com a finalidade de 
redução de harmônicos. 

Subgrupo 
- EE4 

EE4  -  Energia  TÉRMICA: 

EE4.1 Inclusão dos PONTOS ESSENCIAIS de 
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA para 
Análise de Eficiência Energética 

Prever no projeto pontos de medição 
de temperatura para análise de 
eficiência energética de sistemas 
energeticamente relevantes. 

EE4.2 Aproveitamento das CORRENTES  
TÉRMICAS 

Em projetos avaliar o aproveitamento 
de sobras de energia nos sistemas. 

EE4.3 Verificar especificação, 
DIMENSIONAMENTO DO 
ISOLAMENTO TÉRMICO  

Verificar a especificação e adequação 
do isolamento térmico de forma a 
evitar perdas ao longo da vida útil das 
instalações. 

EE4.4 LISTA DE EQUIPAMENTOS 
/SISTEMAS PRIORITÁRIOS em 
relação a ecoeficiência 

Selecionar os Equipamentos / 
Sistemas prioritários em relação a 
ecoeficiência de modo a monitorá-los 
na sua faixa de melhor ponto de 
eficiência operacional. 

EE4.5 Prever no plano de inspeção de 
equipamentos – colocação de 
cupons/instrumentos de 
MONITORAMENTO nos 
EQUIPAMENTOS TÉRMICOS  
relevantes. 

Selecionar os sistemas relevantes 
energeticamente e instalar 
dispositivos (cupons) de 
monitoramento de modo a monitorá-
los na sua faixa de melhor 
desempenho operacional. 

EE4.6 Prever MEDIÇÃO e transmissão dos 
dados de TEMPERATURA e PRESSÃO 
DIFERENCIAL antes e após a passagem 
por CADA PERMUTADOR de uma 
bateria. Em adição, deve ser prevista a 
medição de vazão nos limites dessa 
bateria. Isso permite o monitoramento da 
deposição, inclusive permitindo o uso de 
programas computacionais específicos. 

Prever no projeto a medição e 
transmissão dos dados de temperatura 
e pressão diferencial antes e após a 
passagem por cada permutador de um 
conjunto, de modo a permitir a 
utilização de instrumentos que 
permitam a avaliação de sua 
eficiência. 

EE4.7 As possibilidades de 
APROVEITAMENTO DE CALOR de 

Aproveitar o calor ou frio 
disponibilizados no final de processos 
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GASES DE EXAUSTÃO, do ÓLEO 
LUBRIFICANTE e da ÁGUA DE 
ARREFECIMENTO de motores de 
combustão interna devem ser avaliadas 
para emprego no próprio processo da 
respectiva instalação industrial. 

em relação a outros sistemas que 
necessitem de aumento ou 
diminuição desta energia 

EE4.8 Priorizar a TROCA DIRETA DE 
CALOR entre as correntes envolvidas, 
adotando-se a utilização de fluido térmico 
intermediário somente quando houver 
limitações impostas pela distância ou por 
razões de segurança. 

Nos projetos, priorizar a troca direta 
de calor entre as correntes 
envolvidas. Adotar a utilização de 
fluido térmico intermediário somente 
quando houver limitações técnicas e 
de segurança. 

EE4.9 Encaminhamento do CONDENSADO 
PARA SISTEMA DE 
RECUPERAÇÃO, atendendo o critério 
de condensado recuperável, ou seja, aquele 
cujo aproveitamento na geração de vapor 
d’água seja técnica e economicamente 
viável. 

Verificar no projeto o aproveitamento 
das correntes de condensado de vapor 
e de sua energia residual, sempre que 
viável. 

EE4.10 Nos Sistemas de Distribuição de Vapor; 
DIMENSIONAR ADEQUADAMENTE 
OS PURGADORES, principalmente no 
que se refere à seleção do tipo construtivo 
e ao projeto de instalação 

No projeto de sistemas de purgadores 
de vapor, selecionar o tipo 
construtivo e instalação adequados, 
de modo a evitar desperdícios e/ou 
perdas de eficiência energéticas 
nestes sistemas. 

EE4.11 Prover o SISTEMA DE VAPOR com 
MEDIÇÃO DE VAZÃO, a fim de 
identificar as principais demandas. 

Nas instalações de sistemas de vapor, 
prever a medição de vazão, a fim de 
identificar e monitorar as principais 
demandas. 

Subgrupo 
- EE5 

EE5 - Sistemas do PROCESSO: 

EE5.1 Avaliar impacto relativo a ecoeficiência 
devido a ALTERAÇÃO nos SISTEMAS 
/PROCESSOS  a montante e jusante do 
local a ser alterado pelo projeto. Análise 
de acréscimo ou redução de potência 
elétrica em equipamentos mecânicos 
(motores, bombas, etc.)  relacionados ao 
projeto e de forma a adequar às instalações 
existentes 

No projeto de modificações de 
instalações existentes, avaliar as 
condições operacionais futuras, de 
modo a adequar energeticamente as 
instalações às novas características. 

EE5.2 Avaliar o consumo (acréscimo ou 
redução) de insumos tais como: água, 
energia, lubrificantes, combustíveis, 
catalisadores, matéria prima, etc. 
Instalar pontos de medição nos locais 
principais e/ou de maiores demandas. 

No projeto, prever a instalação de 
pontos de medição nos locais 
estratégicos e/ou de maiores 
demandas dos principais insumos 
utilizados na  produção. 

EE5.3 Avaliar impacto relativo a ecoeficiência Nos projetos em que houverem 
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devido a alteração nas variáveis de 
processo, extrapolando as condições 
previstas no projeto/instalação. 
(verificações das consequências para os 
equipamentos (bombas / permutadores/ 
compressores) Verificar necessidade de 
reavaliar  fluxos / perdas de carga / 
balanços de massa, etc) 

alterações de processo, avaliar a 
ecoeficiência em relação às novas 
condições operacionais. Verificar 
necessidade de reavaliar  fluxos / 
perdas de carga / balanços de massa, 
novos pontos de medição, reajuste de 
instrumentos,  etc) 

EE5.4 O controle de fluxo mínimo das bombas 
deve ser realizado por controle de vazão, 
nunca por pressão. 

Adotar no projeto, desde que seja 
viável, variadores de velocidade para 
controle de capacidade das bombas. 

EE5.5 Devem ser verificadas / consideradas as 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS, tais como 
pressão atmosférica, temperatura média e 
umidade relativa, pois as mesmas 
influenciam significativamente no 
resultado da eficiência energética. Devem 
ser observados os valores mínimos e 
máximos para cada uma dessas condições, 
bem como, a sua sazonalidade. 

Verificar no projeto as condições 
ambientais, consideradas tais como 
pressão atmosférica, temperatura 
média e umidade relativa, pois as 
mesmas influenciam 
significativamente no resultado da 
eficiência energética. 

EE5.6  Análise de aproveitamento de correntes 
de descarte. identificar, no projeto, todas 
as correntes de descarte ao meio ambiente 
que possuam potencial energético a ser 
aproveitado, tais como gases combustíveis 
direcionados para a tocha, emissões de 
gases de combustão e sistemas de purga ou 
alívio 

No projeto, avaliar soluções para 
aproveitamento das correntes de 
descarte que possuam potenciais 
sobras energéticas, tais como: gases 
combustíveis direcionados para a 
tocha, emissões de gases de 
combustão, sistemas de purga ou de 
alívio. 

EE5.7 O projeto de dutos e tubulações deve ter 
como uma das premissas a minimização 
das perdas de carga causadas por curvas, 
acessórios, rugosidade dos tubos, 
estrangulamentos, encaminhamentos, etc 

Avaliar no projeto de 
dutos/tubulações a minimização de 
perdas de cargas, observando os 
acessórios/acidentes na tubulação, 
mudanças no processo e/ou nas 
propriedades do fluido transportado, 
etc 

EE5.8 No projeto de  tubulação, o custo 
energético decorrente das perdas de 
carga durante o ciclo de vida do sistema 
de dutos deve ser confrontado com o custo 
de aquisição de material do tubo, visando a 
especificação otimizada do seu diâmetro. 

No projeto de escoamento de fluidos, 
o custo energético decorrente das 
perdas de carga durante o ciclo de 
vida do sistema de dutos deve ser 
confrontado com o custo de aquisição 
de material do tubo, visando a 
especificação otimizada do seu 
diâmetro.  

EE5.9 AVALIAR se o uso de AR 
COMPRIMIDO pode ser suplantado por 
alternativas que consumam menos energia 
nos para resfriamento, agitação de 
líquidos, movimentação de produtos, 

Avaliar no projeto a substituição do 
uso de ar comprimido na 
movimentação de bombas, agitação 
de fluidos, movimentação de 
sistemas/produtos, acionamentos de 
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acionamento de ferramentas ou 
alimentação de instrumentos  

instrumentos/ ferramentas por outra 
fonte energia. Antes de serem 
efetivadas estas substituições devem 
ser avaliados também os riscos 
operacionais, de segurança e de 
confiabilidade das instalações. 

Subgrupo 
- EE6 

EE6 - Sistemas INSTRUMENTAÇÃO, AUTOMAÇÃO e CONTROLE: 

EE6.1 A instrumentação da unidade deve ser 
suficiente para o CÁLCULO de 
BALANÇOS de MASSA e ENERGIA 
dos sistemas. Os balanços devem ser 
passíveis de reconciliação para uso nos 
cálculos de indicadores de desempenho e 
no controle de  perdas.  

Considerar no projeto que todas as 
matérias primas, produtos e insumos 
devem ser medidos diretamente, bem 
como as fontes de perda e os 
combustíveis de uso próprio. No caso 
de combustíveis gasosos, incluir 
medição de composição. 

EE6.2 Para o Controle Operacional Otimizado, 
as unidades devem ser dotadas de um 
projeto funcional de CONTROLE  
AVANÇADO, que deve ser completado 
antes da partida da mesma. 

Avaliar no projeto, a viabilidade de 
uso de controle operacional 
otimizado por controle avançado de 
sistemas. 

EE6.3 Para o projeto de CONTROLE 
AVANÇADO, deve-se disponibilizar: 
indicação da corrente elétrica dos 
motores das bombas críticas, indicação 
de posição das válvulas de manobras 
operacionais relacionadas às campanhas e 
às condições especiais, para o correto 
monitoramento, e instrumentação que 
permita calcular a carga térmica de 
todos os permutadores. 

No caso de projeto, priorizar para o 
Controle Avançado os sistemas 
relativos a: indicação da corrente 
elétrica dos motores das bombas 
críticas; indicação de posição das 
válvulas de manobras operacionais 
relacionadas às campanhas e às 
condições especiais para 
monitoramento; e instrumentação que 
permita calcular a carga térmica de 
todos os permutadores. 

EE6.4 Identificar instrumentos de 
MEDIÇÃO/CONTROLE das 
PRINCIPAIS DEMANDAS prever como 
item crítico no plano de manutenção 

Listar no projeto os instrumentos 
críticos em relação a confiabilidade, 
como a Identificação dos 
instrumentos de medição/controle das 
principais demandas materiais e 
energéticas. 

EE6.5 Prever medição e transmissão de dados 
de vazão, temperatura e pressão em 
equipamentos dinâmicos de forma a 
facilitar o levantamento do desempenho 
dos mesmos no campo. 

Prever no projeto a instalação de 
instrumentos para a medição e 
transmissão de dados de vazão, 
temperatura e pressão em 
equipamentos dinâmicos de forma a 
facilitar o levantamento do 
desempenho dos mesmos durante a 
operação. 

Subgrupo 
- EE7 

EE7 - COGERAÇÃO  e  otimização  de  sistemas e/ou equipamentos: 
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EE7.1 Identificar, dentro do processo concernente 
ao projeto, as  reduções de pressão de 
correntes que possam ter sua energia 
mecânica aproveitada.  

Identificar no projeto as 
oportunidades de aproveitamento da 
energia mecânica nas sobras de 
energias de pressão, como em pontos 
de reduções de pressão das correntes. 

EE7.2 Avaliar a possibilidade de utilização de 
“chillers”de absorção em conjunto com 
aproveitamento do calor dos gases de 
exaustão,  

Onde viável avaliar o aproveitamento 
do calor em “chillers”de absorção 
(equipamento para a geração de frio). 

Grupo - 
MA 

Aspectos  de  ecoeficiência  e/ou  de   MEIO  AMBIENTE  (MA) 

Subgrupo 
- MA1 

MA1 - NORMAS, PROCEDIMENTOS e LEGISLAÇÃO: 

MA1.1 Estudo Ambiental (EIA/RIMA, RAA, 
RCA, RAS, PCA, outros) Dependendo do 
tipo, do porte, da localização e do 
potencial de impacto ambiental do 
empreendimento, poderá ser solicitado 
algum tipo de estudo ambiental, em 
complementação aos documentos 
apresentados, que deverá ser desenvolvido 
de acordo com Termo de Referência 
específico, fornecido após a vistoria da 
área.   

Verificar a localização do 
empreendimento em relação a 
minimização das possíveis 
influências nos aspectos 
socioambientais, de modo a evitar 
impedimentos para o 
empreendimento. 

MA1.2 Atendimento aos REQUISITOS do 
ÓRGÃO REGULADOR  –  Federal  
(Resolução CONAMA 23/94; Resolução 
CONAMA 350/04; Resolução CONAMA 
237/97; CGPEG (Coordenação Geral de 
Petróleo e Gás), do IBAMA (Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis), 
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS 
(ANA), AGÊNCIA NACIONAL DO 
PETRÓLEO (ANP) e outros, do Estado/ 
Município (CETESB/SP; IDEMA/RN, 
SEMACE/CE; INEA/RJ, e outros). E 
quando for ao exterior atender os 
requisitos do país em questão. Pode-se 
também ter casos de normas e acordos 
internacionais. 

Na etapa de planejamento, estreitar 
entendimentos e comunicações com 
as autoridades locais que regulam as 
atividades de exploração e produção 
de petróleo, no sentido de atender as 
suas exigências e normas locais. 
Atentar para casos especiais, como 
acordos com entidades não 
governamentais e cumprimento de 
normas internacionais. 

MA1.3 Empreendimentos/atividades 
localizados na orla marítima deverão 
observar as regras de Uso e Ocupação da 
Zona Costeira, contidas no Decreto nº. 
5.300, de 07 de dez. de 2004, que 
regulamenta a Lei nº. 7.661. Essa Lei 
institui o Plano Nacional de 

No projeto de instalações em áreas de 
alto interesse socioambiental 
aumentar o rigor em relação às 
medidas de segurança para evitar 
impedimentos futuros. 
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Gerenciamento Costeiro – PNGC 

MA1.4 Na fase de Estudo de LOCALIZAÇÃO 
do empreendimento prever consulta a 
representantes das comunidades locais e 
próximas, verificar histórico de 
ocorrências de acidentes naturais na 
localidade. 

Na fase de ESTUDO de 
LOCALIZAÇÃO do 
empreendimento consultar 
representantes das comunidades 
locais e próximas, verificar histórico 
de ocorrências de acidentes naturais  
de modo a evitar instalação em áreas 
com potencial de riscos naturais e 
sociais, analisar possibilidade de 
vazamentos na direção de rios, áreas 
sujeitas a inundações, verificar 
direção de ventos de modo a evitar 
dispersão de gases na direção de 
comunidades externas; verificar 
históricos relativos aos efeitos 
climáticos extremos / sazonais, etc). 

MA1.5 Licença  Prévia (LP) – Condicionantes a 
serem atendidas nas suas fases de 
localização, instalação e operação, 
observando-se a viabilidade ambiental do 
empreendimento nas fases subsequentes do 
licenciamento; 

Verificar o atendimento das 
condicionantes (exigências) do órgão 
ambiental para obter a Licença  
Prévia (LP) do empreendimento. 

MA1.6 Licença Simplificada Prévia (LSP)  –  
Condicionantes a serem atendidas nas 
suas fases de localização, instalação e 
operação, observando-se a viabilidade 
ambiental do empreendimento nas fases 
subsequentes do licenciamento.  
A LSP poderá ser concedida aos 
empreendimentos e atividades que na 
oportunidade do licenciamento possam ser 
enquadrados nas categorias de pequeno ou 
médio potencial poluidor e degradador e 
de micro ou pequeno porte. 

Verificar o atendimento das 
condicionantes (exigências) do órgão 
ambiental para obter a Licença 
Simplificada Prévia (LSP) do 
empreendimento.  
 

MA1.7 Licença de Instalação (LI)  -  
Especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados,  incluindo 
as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes. 

Verificar o atendimento das 
condicionantes (exigências) do órgão 
ambiental para obter a Licença de 
Instalação (LI) do empreendimento. 

MA1.8 Licença de Alteração (LA):  
Atendimento às condicionantes 
necessárias, para alteração, ampliação ou 
modificação do empreendimento ou 
atividade regularmente existente; 

Verificar o atendimento das 
condicionantes (exigências) do órgão 
ambiental para obter a Licença de 
Alteração (LA) do empreendimento. 
A LA são para as ampliações de 
atividades regularmente existentes. 

MA1.9 Licença de Operação (LO):  
Atendimento às condicionantes 

Verificar o atendimento das 
condicionantes (exigências) do órgão 
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necessárias, para facultar o início da 
atividade requerida e o funcionamento de 
seus equipamentos de controle de 
poluição, de acordo com o previsto nas 
licenças prévia e de instalação; 

ambiental para obter a Licença de 
Operação (LO) do empreendimento. 
A LO é necessária para a liberação da 
operação da unidade. 

MA1.10 Na fase de ESTUDO de 
LOCALIZAÇÃO do projeto verificar 
aspectos que possam afetar 
sustentabilidade global do 
empreendimento  

Na fase de ESTUDO de 
LOCALIZAÇÃO do projeto verificar 
aspectos que possam afetar 
sustentabilidade global em relação a: 
infraestrutura, acessos, contingências, 
emergências, políticas sociais e 
culturais locais 

Subgrupo 
- MA2 

MA2 - DIRETRIZES  CORPORATIVAS  (políticas ambientais ou metas  da 
empresa) 

MA2.1 Prever necessidades de Avaliações de 
Impactos Ambientais na área de 
influência do empreendimento em relação 
a sua Gestão Ambiental  

Verificar a abrangência de 
Avaliações de Impactos Ambientais 
na área de influência do 
empreendimento. Quando se tratar de 
instalações em áreas ambientalmente 
sensíveis avaliar a necessidade de 
solicitar comentários de especialistas 
em meio ambiente na fase de 
ESTUDO de LOCALIZAÇÃO do 
projeto. 

MA2.2 Verificar INFLUÊNCIA nas 
COMUNIDADES LOCAIS (programas, 
práticas e gerenciamento dos impactos 
ambientais) durante a vida útil do 
empreendimento 

Verificar a dinâmica das atividades 
humanas na vizinhança de modo a 
evitar o confrontamento de interesses 
no presente e no futuro 

MA2.3 Verificar necessidade de  monitoramento  
e /ou gestão da biodiversidade na área de 
abrangência e durante a vida útil do 
empreendimento 

Quando se tratar de instalações 
localizadas em áreas ambientalmente 
sensíveis, avaliar a necessidade 
monitoramento ambiental na etapa de 
estudo da localização da instalação. 

MA2.4 Pesquisa e desenvolvimento  (novas 
tecnologias, testes novos equipamentos, 
novos métodos/sistemas; que 
proporcionem o aumento da ecoeficiência 
das instalações).  

Utilizar alternativas tecnológicas para 
substituir equipamentos e sistemas 
menos ecoeficiêntes. 

 MA2.5 Metas de Redução de Emissões 
Atmosféricas,  verificar a adoção de 
soluções para reduzir as emissões de 
Gases Efeito Estufa (GEE) 

Adoção de soluções que reduzam 
emissões de Gases Efeito Estufa 
(GEE) como: substituir sistemas que 
utilizam energia fóssil(petróleo, 
carvão) por outras fontes de energia, 
como as renováveis (eólica, solar, 
biocombustíveis); substituir 
equipamentos por outros que façam o 
mesmo trabalho consumindo menos 



Dissertação de Mestrado UFRN / PPGCEP                                                                            Capítulo 9 – Anexos 
 
 

José Marcos Leite Pacheco     Página 162 
 

energia. 

Subgrupo 
- MA3 

MA3 - EMISSÕES ATMOSFÉRICAS: 

MA3.1 CONTROLE e MEDIÇÃO das 
principais fontes de Emissões de Gases 
Efeito Estufa  (GEE) – NxO; CH4; CO2;  

Diminuir e monitorar as emissões de 
GEE na principais fontes (sistemas de 
tocha/flare, controle de queima de 
fornos e caldeiras) de modo a 
controlar estes equipamentos para 
que trabalhem em seu melhor ponto 
de eficiência. 

MA3.2 CONTROLE e MEDIÇÃO das 
principais fontes de Emissões  
POLUENTES REGULADOS  –  CO; 
NOx;  SOx; materiais particulados (MP); 
VOC (compostos  orgânicos voláteis),  
gases tóxicos e outros compostos para a 
atmosfera 

Especificar sistemas menos poluentes 
ou instalar sistemas que possam tratar 
ou filtrar poluentes. 

MA3.3 Verificar adequação do SISTEMA de 
ALÍVIO  (Tocha)  e/ou  sist. Ventilação 
de gases para atmosfera 

Adequar instalações obsoletas de 
modo a utilizar sistemas mais 
eficientes e capazes de minimizar as 
emissões. 

MA3.4 Analisar MEDIÇÃO adequada dos 
VOLUMES ENVIADOS À TOCHA, 
nos limites de bateria de cada unidade, de 
forma a permitir a quantificação e 
determinação da origem do descarte e,  
consequentemente, possibilitar a 
minimização do consumo de vapor e de 
gás de purga 

Medir os inventários enviados para a 
tocha de forma a permitir a gestão e 
controle das emissões das principais 
fontes.  

MA3.5 Analisar viabilidade de uso de 
VÁLVULAS de ALÍVIO do tipo 
BALANCEADO no COLETOR da 
TOCHA. Tal recomendação tem por 
finalidade permitir a operação deste 
sistema a uma maior contrapressão, 
minimizando, desta forma, o consumo de 
gás de purga e de fluidos inibidores de 
fumaça, tais como vapor ou ar 
comprimido. 

Utilizar equipamentos específicos, 
que possam contribuir para a 
diminuição de emissões e melhorar a 
ecoeficiência dos processos. 

MA3.6 Verificar  ADEQUAÇÃO do SISTEMA 
de ALÍVIO em relação ao PROJETO ou 
modificações nas instalações. 

Nas modificações das instalações 
adequar o sistema de alívio (flare; 
tocha) a nova situação, de modo a 
garantir a ecoeficiência na nova 
condição. 

MA3.7 Avaliar SISTEMA de ALÍVIO de gases 
para LOCAL SEGURO,  

Garantir a dispersão de gases das 
unidades industriais para locais 
seguros. 
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MA3.8 Analisar necessidade DETECÇÃO de 
GASES (INFLAMÁVEL, EFEITO 
ESTUFA, TÓXICOS) na área de 
abrangência operacional (em locais 
especiais/confinados analisar emissões 
fugitivas) 

Verificar a possibilidade de acúmulo 
de gases em locais que possam causar 
acidentes ou incidentes. 

MA3.9 Nos casos de EMISSÕES 
FREQUENTES e/ou CONTÍNUAS 
verificar as soluções alternativas ou 
medidas para diminuição das emissões. 

Analisar adoção de soluções 
alternativas para a minimização das 
emissões. 

MA3.10  Impactos Ambientais ocasionados pelas 
soluções tecnológicas de eficiência 
energética.  
Exemplo, o pré-aquecimento do ar de 
admissão e do combustível da caldeira, 
que melhora a eficiência da queima, 
embora possa aumentar a emissão de NOx. 
(devendo-se optar, dentre as tecnologias 
disponíveis, por aquelas que atendam os 
limites de emissão atmosférica 
estabelecidos pelos órgãos ambientais) 

Analisar o uso de sistemas de 
controle de queima de gases, 
associado ao controle dos gases 
resultantes da queima, de modo 
manter o ponto de ajuste da queima 
sem provocar o aumento da formação 
de gases nocivos como o NOx. 

MA3.11 Evitar uso de gases refrigerantes à base 
de CFC (clorofluorcarbono) e/ou de 
HCFCs (hidroclorofluorcarbonos) em 
sistemas de refrigeração. Estes gases são 
considerados nocivos à camada de ozônio 
da atmosfera. 

Utilizar outros fluidos refrigerantes 
nos sistemas de refrigeração. 

Subgrupo 
- MA4 

MA4 -  RECURSOS  HÍDRICOS: 

MA4.1 Avaliar  SISTEMAS de DRENAGEM 
após modificações das instalações. 

Verificar a interferência de novos 
projetos nas instalações, no sentido 
de modificar as condições 
operacionais dos sistemas de 
escoamento, tratamento e controle de 
efluentes 

MA4.2 Verificar a GERAÇÃO de novos 
EFLUENTES ou de novos resíduos no 
processo 

Verificar projetos que possam 
resultar na geração de novos 
efluentes em virtude de modificações 
de conceitos operacionais.  

MA4.3 Avaliar o DESCARTE de PRODUTO 
NÃO TRATADO  (necessidade de 
instalação de instrumentos de 
monitoração) 

Verificar a necessidade de instalação 
de instrumentos que possam 
monitorar o controle de emissões 
dentro do padrão desejado. 

MA4.4 ADEQUAÇÃO do sistema de 
TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Avaliar a adequação do sistema de 
tratamento de efluentes pelas 
modificações operacionais impostas 
por novas instalações. 
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MA4.5 Verificar a CONDIÇÃO de vazão e TEOR 
DE CONTAMINANTES NOS 
EFLUENTES 

Avaliar a geração de efluentes e 
modificações no teor de 
contaminantes  gerados por alterações 
de processos. 

MA4.6 Verificar alteração nas condições de 
DESCARTE de INVENTÁRIOS  e  
produtos 

Verificar impactos causados por 
modificações nas condições de 
descarte  (descarte de efluente tem 
que atender RESOLUÇÃO 
CONAMA 430. Dispõe sobre as 
condições e padrões de lançamento 
de efluentes, complementa e altera a 
Resolução no 357, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente-
CONAMA) 

MA4.7 Verificar a interferência da mudança nas 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / 
ALÍVIO de INVENTÁRIOS e descarte 
de produtos 

No caso de modificação nas 
condições de alívio e descarte de 
inventários, verificar a adequação dos 
sistemas de tratamento e/ou de 
recebimento. 

MA4.8 Analisar REUSO da ÁGUA Minimizar a captação de água como: 
utilizar água proveniente de esgoto 
tratado como água de abastecimento 
industrial para evitar a captação de 
água em mananciais superficiais e 
subterrâneos e  tratamento em 
circuito fechado. 

MA4.9 Analisar APROVEITAMENTO / 
tratamento da ÁGUA PRODUZIDA 

Verificar oportunidades de 
aproveitamento da água produzida 
nas instalações. 

MA4.10 Analisar APROVEITAMENTO da 
ÁGUA da CHUVA 

Atentar para as oportunidades de 
estocagem e uso de água da chuva. 

MA4.11 MINIMIZAR CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
para o processo 

Adotar soluções que possam 
substituir o uso de água como: 
refrigeração a ar no lugar de 
refrigeração a água  

MA4.12 Monitoramento da OTIMIZAÇÃO DO 
CONSUMO DE ÁGUA nos pontos de 
maior demanda 

Medir e controlar o consumo de água, 
nos pontos de maior demanda. 

Subgrupo 
- MA5 

MA5 - SOLO / RESÍDUOS / CICLO de VIDA: 

MA5.1 Nas especificações verificar  
REAPROVEITAMENTO/ 
RECICLAGEM DO PRODUTO / 
CARGA / EQUIPAMENTO  desde o  
recebimento até a disposição final do 
mesmo. 

Avaliar especificações técnicas em 
relação ao ciclo de vida do produto. 
Dar preferência aos produtos que 
possibilitem a reciclagem e/ou reuso 
dos materiais descartados. 
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MA5.2 Nas especificações avaliar o  CICLO de 
VIDA  da Instalação / equipamento  em 
relação a CONTAMINAÇÃO do MEIO 
AMBIENTE durante a vida útil e até a sua 
disposição final. 

Avaliar o ciclo de vida em relação 
aos seus efeitos futuros de forma a 
prevenir a possibilidade de geração 
de produtos nocivos/perigosos 
durante o ciclo de vida. 

MA5.3 Avaliar o CICLO DE VIDA  da  
INSTALAÇÃO / EQUIPAMENTO em 
relação a deterioração acelerada e de 
redução da vida útil em relação a outros 
sistemas  equipamentos equivalentes. 

Adequar especificações técnicas de 
acordo com o local da instalação, de 
modo adotar soluções que permitam 
obter uma maior vida útil dos 
mesmos. 

MA5.4 Especificação e/ou soluções para 
MINIMIZAR  A DETERIORAÇÃO 
DOS SISTEMAS / equipamento 

Verificar sistema de proteção  e  de 
monitoração de corrosão e das 
especificações de pintura das 
instalações com o objetivo de 
aumentar a vida útil das instalações 

MA5.5 Avaliar o  CICLO de VIDA  da  
instalação / equipamento em relação a 
redução de vida útil, necessidades 
frequentes de MANUTENÇÃO e alta taxa 
de reposição 

Comparar as especificações e adotar 
as que possam oferecer maior vida 
útil e menores taxas de reposição. 

MA5.6 Especificação e/ou soluções para aumento 
da vida útil dos SISTEMAS / 
equipamentos 

Avaliar soluções técnicas que possam 
melhorar a vida útil das instalações / 
equipamentos, como: instrumentos 
para a estabilização de processos, uso 
de dispositivos que possam evitar 
danos aos equipamentos (ex: 
amortecedores para aliviar 
vibrações/choques que possam 
acelerar a falha de equipamentos, 
manutenção preditiva de 
equipamentos,) 

MA5.7 Avaliar política de reuso / reciclagem do 
produto/equipamento com o fornecedor 

Desenvolver com os fornecedores 
programas de “LOGÍSTICA 
REVERSA” e adoção de práticas de 
reciclagem do produto/equipamento 
no seu ciclo de vida. 

MA5.8 Análise de especificações em relação ao 
ciclo de vida de produtos / equipamentos 
/ materiais visando minimizar a 
propagação de RESÍDUOS DANOSOS 
ao meio ambiente durante a sua fabricação, 
operação e/ou disposição final. 

Dar preferência para as 
especificações de materiais / 
equipamentos que gerem resíduos 
menos agressivos e danosos ao meio 
ambiente. 

MA5.9 Verificar necessidade de prever pontos 
monitoramento da contaminação do 
SOLO/atmosfera  

Em áreas estratégicas verificar a 
necessidade de adotar dispositivos 
para monitoração da contaminação do 
meio (solo / atmosfera / água) 

MA5.10 Verificar a GERAÇÃO de novos Verificar se há geração de novos 
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RESÍDUOS nas modificações. resíduos, e se os mesmos estão 
compatíveis com os planos/sistemas 
de tratamento existentes 

Subgrupo 
- MA6 

MA6 - MECANISMOS  DE  DESENVOLVIMENTO  LIMPO  -  MDL 
(sistemas que minimizem as emissões de gases efeito estufa / GEE)  

 

MA6.1 Avaliar incremento e/ou uso de 
ENERGIAS mais LIMPAS nas 
instalações (ex: energia solar / eólica/ das 
marés/correntes/ das ondas, soluções 
tecnológicas menos agressivas ao meio 
ambiente), que possam caracterizar a 
evidência de projeto de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) em 
relação às soluções convencionais. E 
verificar: a possibilidade de reivindicação 
de créditos de carbono para o 
empreendimento. 

Adotar soluções que reduzam as 
emissões de Gases Efeito Estufa 
(GEE), de modo que se caracterizem 
como projeto de MDL. E avaliar a 
possibilidade de reivindicação de 
créditos de carbono para o 
empreendimento. 
(ex: medir a quantidade de energia 
renovável gerada pelo projeto em 
substituição ao uso de energia fóssil e 
contabilizar as emissões de GEE 
evitadas com o projeto de MDL); 

MA6.2 Avaliar especificação para uso de 
equipamentos que utilizem energias 
renováveis e/ou menos poluentes;  

Avaliar a possibilidade de uso de 
sistemas híbridos de geração de 
energia que possibilite o uso 
alternativo de energias renováveis. 
 

Grupo - 
SS 

SAÚDE e SEGURANÇA 

Subgrupo 
- SS1 

SS1  -  ERGONOMIA de concepção 

SS1.1 Verificar necessidades de elaborar Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) em 
relação aos postos de trabalho críticos  
(ergonomia de concepção) 

Verificar necessidade de elaborar 
Análise Ergonômica do Trabalho 
(AET) em postos de trabalho críticos 
como:  salas controle, plataformas 
marítimas, regimes de trabalhos 
especiais, etc  

SS1.2 Analisar postos de trabalho que 
demandam esforços  físicos. 
(Biomecânica, riscos físicos) 
 

Especificar dispositivos/acessórios 
para adequação do esforço físico dos 
funcionários nas operações. 
Ex: levantamento de peso (adequar 
conforme tabela de padrões 
ergonômicos – “NIOSH”); posições 
combinadas com esforços na abertura 
de válvulas 

SS1.3 Analisar locais com DIFICULDADE de 
ACESSO OPERACIONAL:  ações 
emergenciais, manutenção, etc; 
(acessibilidade; leiaute)  

Verificar acessibilidade no projeto 
das rotas operacionais de emergência  

SS1.4 OPERABILIDADE de sistemas Verificar no projeto as 
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compatível com a operação, em relação a 
facilidade/simplicidade de uso  
(cognitivo) 

complexidades dos postos de trabalho 
em relação às tarefas demandadas. Se 
necessário, readequar o projeto em 
relação ao trabalho associado ao 
local. Ex: sistemas com sobreposição 
de telas no supervisório; programas e 
painéis complexos; língua estrangeira 
em manuais/painéis de controle/ 
fluxogramas/sistemas de emergência 
/ equipamentos de segurança 
operacional; número de operadores 
adequado por tarefas, etc. 

SS1.5 Verificar a facilidade de compreensão na 
elaboração de procedimentos para 
OPERAÇÃO das INSTALAÇÕES / 
equipamentos  (simplicidade, clareza, 
objetividade, visão global; identificação 
dos pontos críticos/emergenciais, operação 
segura; confiabilidade, etc)  
(cognitivo) 

Verificar clareza, complexidade no 
entendimento de relatórios, padrões, 
manuais e procedimentos 
operacionais. 

SS1.6 Manipulação de PRODUTOS  
PERIGOSOS  
(riscos físicos) 

Verificar as dificuldades em 
procedimentos na manipulação de 
produtos críticos em relação a 
segurança operacional e pessoal. 

SS1.7 DESCONFORTO / condições adversas 
do local do trabalho  (leiaute, riscos 
físicos) 

Verificar o conforto operacional nas 
instalações e nos postos de trabalho 
projetados. Ex: condições do local de 
trabalho em relação a temperatura, 
pressão, obstáculos/buracos na área 
de circulação operacional, poeira, 
gases, acesso a escadas, sinalização 
de rotas de fuga; etc. 

SS1.8 Avaliar adequação das INFORMAÇÕES 
/ SINALIZAÇÕES visuais e sonoras da 
área operacional. 
(cognitivo) 

Verificar no projeto as rotas de fuga, 
indicar principais avisos de segurança 
(presença de gás na área, perigo de 
queda, sinalizadores noturnos, 
indicações de sentido de fluxo em 
fluxogramas/tubulações, etc) 

SS1.9 Avaliar a LOCALIZAÇÃO adequada dos 
equipamentos de segurança  (EPIs) 
(leiaute) 

Verificar se a localização dos 
equipamentos de segurança nas 
instalações está posicionado 
adequadamente para atender as 
situações de emergência. 

SS1.10 Adequação ergonômica das Instalações 
em relação às operações  atuais e futuras;  
(leiaute) 

Verificar projeto das instalações em 
relação as tarefas a serem executadas 
no local; Ex: piso antiderrapante; rota 
de fuga segura, acessos operacionais 
com espaços adequados para a 
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manutenção;  

SS1.11 Acessibilidade  aos locais principais 
relacionados às operações de rotina;  
(leiaute-acessibilidade) 

Verificar se o projeto prevê boa 
acessibilidade aos principais locais 
relativos às operações rotineiras;  

SS1.12 Acessibilidade para os locais relacionados 
as atividades de manutenção / inspeção;  
(leiaute-acessibilidade) 

Verificar se há espaço para a 
movimentação de equipamentos  

SS1.13 BARREIRAS de PROTEÇÃO 
adequadas para a segurança operacional  
(leiaute-acessibilidade) 

Verificar se as Barreiras de Proteção 
estão adequadas para a segurança 
operacional relacionadas às 
atividades projetadas (ex: Guarda-
Corpo; Isolamento Térmico, 
aterramento Elétrico; barreiras físicas 
nas áreas de riscos,)  

SS1.14 REAVALIAÇÃO dos RISCOS 
operacionais após as modificações de 
projetos  
(leiaute-acessibilidade) 

Reavaliar as consequências 
relacionadas às modificações de 
projeto das instalações, em relação à 
segurança pessoal, operacional e 
ambiental. 

Grupo - 
SE 

SOCIOECONÔMICO 

Subgrupo 
- SE1 

SE1  -  SOCIOECONÔMICO  1:  INTERNO  (relacionados com o público da 
EMPRESA) 

SE1.1 Transparência nos processos Dar transparência nas prestações de 
contas, contratos do empreendimento, 
etc. 

SE1.2 “Qualidade sustentável “do produto 
(empreendimento) 

Verificar se as atividades relativas ao  
empreendimento contemplam a 
política de sustentabilidade da 
empresa ou conformidade com 
normas e diretrizes de 
sustentabilidade como: Normas da 
série ISO 9004/14000/26000/50001  

SE1.3 Prestação de contas (para as partes 
internas interessadas) 

Promover auditoria em contratos 
relacionados ao empreendimento  

SE1.4 Canais de DIÁLOGO e ferramentas de 
COMUNICAÇÃO. 

Informar ao público interno sobre os 
processos em andamento (ex:  
emissão de relatórios de desempenho 
físico/econômico do 
empreendimento) 

SE1.5 LUCRATIVIDADE  do  empreendimento Avaliar os impactos econômicos 
relativos as modificações de escopo 
do projeto original. 

SE1.6 ÉTICA nos processos do 
empreendimento;  

Informar ao público interno as 
diretrizes de ética da empresa e as 
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que são relativas ao empreendimento. 

SE1.7 Relacionamento com fiscais,  sindicatos; 
patrocinadores e tomadores de decisão 
internos 

Estabelecer canais de comunicação 
com o público interno e informar 
sobre os processos de interesse do 
empreendimento. 

SE1.8 Alinhamento da Estratégia de 
Sustentabilidade  Corporativa em 
relação aos projetos 

Analisar se as especificações e os 
procedimentos previstos pelo projeto 
estão alinhados à política de 
sustentabilidade da empresa. 

SE1.9 Treinamento  e  desenvolvimento da mão 
de obra 

Capacitar a mão de obra de modo a 
promover as premissas de 
sustentabilidade da empresa. 

SE1.10 Multas / não conformidades legais Adotar procedimentos para garantir o 
cumprimento das obrigações legais 
impostas ao empreendimento de 
modo a evitar multas e desgastes com 
as autoridades e opinião pública (ex: 
cumprimento das condicionantes 
impostas pelo órgão ambiental para 
obter as licenças de instalação) 

SE1.11 Indicadores  financeiros   Adotar indicadores financeiros do 
empreendimento de modo permitir a 
sua total clareza nas apropriações e 
transparência nas prestações de 
contas. 

SE1.12 Influência externa na gestão Avaliar riscos relativos a conflitos de 
interesse do empreendimento com a 
política da local (ex: instalações 
industriais próxima a áreas de alto 
interesse social e ambiental) 

SE1.13 Incentivo para aumento dos índices de 
sustentabilidade 

Relatar ao órgão gestor as principais 
ações  pró-sustentabilidade 
implantadas no empreendimento que 
poderão compor o relatório anual de 
sustentabilidade. 

SE1.14 Plano de emergência  e  gestão de riscos Verificar planos de contingências em 
relação aos riscos estratégicos do 
empreendimento (ex: montar 
infraestrutura para combater 
vazamentos de petróleo, prever 
planos de emergência e de segurança 
para as instalações e suas áreas de 
influência) 

SE1.15 Segurança da informação Adotar procedimentos para proteção 
de  informações sigilosas (ex: assinar 
contrato de termo de compromisso de 
sigilo da informação,) 
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SE1.16 Avaliação / recompensa  por metas e 
competências 

Reconhecer e Premiar iniciativas que 
contribuam com a sustentabilidade do 
empreendimento 

SE1.17 Fontes de financiamento para pesquisas 
de aplicadas  em sustentabilidade  

Identificar temas estratégicos e 
propor projetos de pesquisa e buscar 
incentivos para financiamento do 
projeto. 

SE1.18 Gestão  participativa Avaliar as necessidades dos públicos 
de interesse e adotar entre as 
diretrizes do empreendimento os 
interesses da área afetada onde 
aplicável e viável. 

Subgrupo 
- SE2 

SE2  -  SOCIOECONÔMICO  2:  EXTERNO (relacionados com a 
SOCIEDADE externa à empresa) 

SE2.1  ASPECTOS LEGAIS das 
CONDIÇÕES DE TRABALHO  
(aspectos legais: mão de obra infantil; 
trabalho forçado; condições do local de 
trabalho; trabalho escravo; pagamento 
regular dos direitos trabalhistas)  

Fiscalizar documentação dos 
trabalhadores das empresas 
contratadas  (terceiros) 

SE2.2 Destinação e controle dos recursos 
destinados às Ações Sociais e patrocínios 
(avaliar prioridades locais) 

Prever verba para aplicação em ações 
sociais, patrocínios, para as 
comunidades vizinhas em acordo 
com as prioridades do local.. 

SE2.3 Contribuição para o Desenvolvimento  
Local 

Avaliar as potencialidades locais em  
relação ao fornecimento de bens e 
serviços para o empreendimento. 

SE2.4 Terceirizados (condições de trabalho, 
treinamento, segurança e legalidade) 

Fiscalizar as condições de trabalho 
das empresas terceirizadas em relação 
aos requisitos legais, treinamentos 
obrigatórios, condições de segurança, 
qualificações exigidas  

SE2.5 Gestão IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS nos fornecedores  
locais  

Avaliar a inclusão de conteúdo local 
no fornecimento de bens e serviços. 

SE2.6 Engajamento com Público Externo 
(pescadores, agricultores, comunidades 
vizinhas) 

Promover campanhas educativas para 
as comunidades locais, abrir canais 
de comunicação com o público 
envolvido. 

SE2.7 Adotar práticas de responsabilidade 
SOCIOAMBIENTAL para os 
FORNECEDORES locais 

Especificar  requisitos de 
responsabilidade socioambiental na 
compra de bens e serviços locais (ex: 
capacitar os trabalhadores locais em 
relação a segurança industrial, 
segurança no trânsito, fiscalizar o uso 
de equipamentos de proteção 
individual – EPI nas 
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subcontratações,) 

SE2.8 Gestão de RISCOS EXTERNOS em 
relação a PRODUTOS e SERVIÇOS de 
FORNECEDORES não cadastrados 

Verificar e Selecionar fornecedores 
em relação a responsabilidades 
técnicas, fiscal e social e ambiental  

SE2.9 Respeito a Diversidade  e  NÃO 
DISCRIMINAÇÃO  

Fiscalizar os principais fornecedores 
de bens e serviços  em relação  ações 
trabalhistas e outros  

SE2.10 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS nas 
atividades  LOCAIS do empreendimento; 
em relação a: infraestrutura; logística e 
transporte  

Avaliar as interferências do 
empreendimento na área: obstrução 
de acessos, desapropriação de terras; 
tráfego, alterações da atmosfera local 
(geração de poeira; emissões de 
odores; gases tóxicos), barulho, 
congestionamento da infraestrutura 
local 

SE2.11 Impactos socioeconômicos na 
comunidade local:  

Avaliar as interferências sociais do 
empreendimento: contratação de bens 
e serviços locais; interferências em 
atividades econômicas locais,  

SE2.12 Política de compras de BENS para o 
desenvolvimento de FORNECEDORES  
SUSTENTÁVEIS 

Selecionar fornecedores de BENS 
que adotem normas que favoreçam a 
sustentabilidade como as normas da 
ISO da série:  14000; 26000 e  50001.

SE2.13 Política de contratação de SERVIÇOS de 
FORNECEDORES  SUSTENTÁVEIS  

Selecionar fornecedores de 
SERVIÇOS que adotem normas que 
favoreçam a sustentabilidade como as 
normas da ISO da série:  14000; 
26000 e  50001. 

SE2.14 Programa de CADASTRO e qualificação 
de FORNECEDORES 
SUSTENTÁVEIS 

Cadastrar fornecedores que atendam 
os requisitos de sustentabilidade 
(certificações ISO 14000;  etc) 

SE2.15 Incentivo para aumento dos ÍNDICES 
DE SUSTENTABILIDADE 

Premiar as  iniciativas que 
contribuam para o aumento dos 
índices de sustentabilidade do 
empreendimento. 

SE2.16 Ações preventivas para evitar Suborno e 
corrupção nas atividades do 
empreendimento. 

Fazer auditorias e dar transparência 
nos processos de licitação e 
contratações relativas ao 
empreendimento  

SE2.17 Relacionamento com órgãos 
fiscalizadores / sindicatos / autoridades 
locais e externas  

Comunicar a expectativa de geração 
de royalties / ganhos para a 
localidade 
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Anexo III - Considerações sobre: EVTE; EIA e Análises de Riscos no 

estudo de caso 

 

Considerações sobre o EVTE  no estudo de caso 

 

No projeto do estudo de caso (com dados reais), foi realizada a verificação do Estudo 

de Viabilidade Técnica e Econômica / EVTE  (verificação econômica) do empreendimento 

(plataforma), incluindo-se no projeto o item relevante conforme ASIR (adotando-se 

“alternativa técnica 2”mais sustentável a um custo bem maior em relação a “alternativa 

técnica 1”especificada no projeto original). 

O resultado financeiro do EVTE, foi favorável em relação à atratividade econômica 

deste empreendimento, adotando-se a “alternativa técnica 2” (bem mais dispendiosa, porém 

mais sustentável). 

O EVTE também faz parte da sustentabilidade (representa a parte econômica), mas 

não será apresentado neste trabalho, porque este procedimento é bem específico e comum 

para as empresas, mas vale ressaltar que, ele não faz parte do escopo da APSE. 

 

Considerações sobre  EIA / RIMA  no estudo de caso 

 

Normalmente usam-se nos empreendimentos de produção de petróleo os seguintes 

estudos ambientais: 

*  Estudos de Impacto Ambiental (EIA); 

* Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)  

Usualmente, estes estudos são realizados por empresas externas e especializadas na 

área ambiental. Seus resultados não serão mostrados neste estudo de caso, embora também 
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sejam uma parte importante da sustentabilidade. Porém estes estudos não analisam as 

oportunidades de sustentabilidade intrínsecas às especificações técnicas das instalações. 

O EIA/RIMA estão mais focados em relação aos efeitos externos provocados pelo 

empreendimento ao meio ambiente. E não analisam as oportunidades relacionadas às 

especificações das instalações, como por exemplo as  oportunidades de sustentabilidade 

relacionadas ao processo (ex: eficiência energética), às especificações de equipamentos (ex: 

análises do ciclo de vida dos materiais), logo, estes estudos ambientais não detectariam as 

oportunidades de sustentabilidade que a APSE indicaria. Nesta linha, a APSE está direcionada 

para as análises das especificações das instalações e das demandas intrínsecas ao 

empreendimento. Portanto, o empreendimento não seria avaliado somente pela visão externa 

dos agentes/órgãos ambientais. 

 

Considerações sobre as Análises de Riscos no estudo de caso 

 

No projeto da plataforma, foram aplicadas as técnicas de Análises de Riscos / APR  e  

HAZOP. O resultado desta análise trata de requisitos que podem ser adicionados aos projetos 

para melhorarem sua performance de segurança, os quais, também são requisitos importantes 

para a sustentabilidade destes empreendimentos. No entanto, mesmo que as análises de riscos 

sejam as últimas análises técnicas feitas nos projetos e sejam também uma parte e da 

sustentabilidade, estas não contemplam em seu escopo a função de analisar premissas 

fundamentais para a sustentabilidade. 
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Anexo IV – Publicações  

 

No decorrer desta pesquisa foram elaborados e apresentados alguns modelos deste 

método para análise da sustentabilidade. Estas experiências foram moldando as formatações 

do método até chegar na versão apresentada neste trabalho. Além disso, alguns destes 

modelos foram publicados conforme as seguintes referências: (i) Metodologia proposta para 

análise de sustentabilidade em projetos de instalações de petróleo (PACHECO, J.M.L.; 

SANTOS, A.; FERNANDES, W.E.Jr., 2012) e (ii) Análise de sustentabilidade em instalações 

de produção de petróleo. (PACHECO, J.M.L.; SANTOS, A.; FERNANDES, W.E.Jr., 2012). 

Estes dois artigos se referem a aplicação do método em diferentes projetos. O primeiro (i) se 

refere a um sistema de injeção química em instalações de petróleo, o qual foi apresentado na 

4th Latin American Conference on Process Safety no Rio de Janeiro em 2012. E o segundo 

(ii) apresentou o estudo de caso deste trabalho na conferência da Rio Oil & Gás 2012. 

 

 


